ታህሳስ 23/2010
 አቃቤ ህግ አራት ምስክሮችን እንዲቀረበ በመግሇፅ፤ ጭብጡን አስረዲ ሲባሌ ተከሳሾቹ በክሳቸው በቀረበው አግባብ መሰረት መሂኑን ተናግሮ ነበረ።
በእሇቱ ያሌተሰየሙትን የችልቱ መሃሌ ዲኛ ሇሟሟሊት የገቡት ዲኛ በሪሁ ዘሪሁን (ፕሬዝዲንት)፤ አቃቤ ህጉ ያቀረበው ጭብጥ ዝርዝር እና ገሊጭ
አሇመሆኑን ተናግረው በእያንዲንደ ተከሳሽ ምስክሩ የሚያስረዲውን ነገር (ጭብጥ) በአግባቡ እንዱያስመዘግብ አዘውታሌ።
 አቃቤ ህጉም (መኩሪያ አሇሙ) "እኛ ባናምንበትም ፌርዴቤቡ ካዘዘ .." በማሇት ሲጀምር፤ ፕሬዝዲንቱ አቋርጠውት የታዘዘውን ብቻ እንዱያዯርግ እና
ትእዛዙን በተመሇከተም አስተያየት ስጥ አሇመባለን በመግሇፅ የታዘዘውን ብቻ እንዱፇፅም እና ሁሇተኛ ተመሳሳይ ነገር እንዲይዯግም
አስጠንቅቀውታሌ።
 ምስክሩ በ2ኛ፣ 38ኛ፣ 33ኛ፣ 32ኛ እና 34ኛ ተከሳሾች ሊይ በቂሉንጦ ማረሚያ ቤት ነሏሴ 28/2008 ቀን በቃጠልው ወቅት ተሳታፉ መሆናቸውን እና
ከእሇቱ አስቀዴሞም ዝግጅት እንዯነበረ የሚመሰክር መሆኑን አቃቤህግ በጭብጥነት አስመዝግቧሌ።
በመጀመሪያ የቀረበው ምስክር የሰጠው ምስክርነት
 አቶ በዴለ በሊይ እንዯሚባሌ… በቂሉንጦ ቃጠል ወቅት በዞን 2 የ5ኛ ቤት ከታሳሪዎች መሃሌ የተመረጠ አስተዲዯር መሆኑን ተናግሯሌ።
 ምስክሩ የሚመሰክርባቸው ተከሳሾች፤ ወሌዳ ሞቱማ፣ ቶፉክ ሽኩር፣ ሸምሱ ሰይዴ፣ ከዴር ታዯሇ እና ሲሳይ ባቱ እንዯሚባለ ጠቅሶ፤ ወሌዳ ሞቱማን፣
ቶፉክ ሽኩርን እና ሸምሱ ሰይዴን ብቻ በችልት ሇይቶ አሳይቷሌ።
 ዲኞች የተቀሩትን ሉመሰክርባቸው የመጣባቸውን ተከሳሾችች ሇምን መሇየት እንዲሌቻሇ ሲጠይቁት፤ ካለት ተከሳሾች ውስጥ ስሊሊያቸው መሆኑን
ተናግሮ ነበር። ነገር ግን አቃቤ ህግ በዴጋሜ ሲጠይቀው መሇየት ስሊሌቻሇ መሆኑ ተናግሯሌ።
 ሸምሱ ሰይዴ በ28/12/2008 ጠዋት ሊይ ዩኒፍርሙን አውጥቶ "ይሄን ያሊወሇቀ ቡሽቲ ነው እናቱ ትበዲ" ብል ሁለም ተከሳሾች እንዱያወሌቁ
ማዴረጉን
 በግሩፕ የመዯራጀት ነገር እንዯነበር፤ ወሌዳ ሞቱማ በሽብር ተከሶ እንዯመጣ እና በተሇያዩ አካባቢዎች ሇሞቱ ሰዎች የህሉና ፀልት እናዯርጋሇን እያሇ
እንዯሚሰበስብ፤ በተጨማሪም አሌጋ ሊይ ይሰባሰቡና የኦነግን አሊማ እንዯሚዯግፈ እና እንዯሚቀሊቀለም እንዯሚያወሩ
 ዴምፃችን ይሰማ የሚባሌ ግሩፕ እንዲሇ፤ ክሳቸው ምን እንዯሆነ እንዯማያውቅ ግን ሽብር እንዯሚመስሇው፤ ከዴር ታዯሇ የቃጠልው ቀን "ምግብ
አንበሊም ዴምፃችን ይሰማ ቤተሰቦቻችን ይስሙሌን" በማሇት ጮክ ብል ሲናገር እንዯነበር
 ከዴር ታዯሇ የዴምፃችን ይሰማ አባሌ መሆኑን ሲናገር ሰምቶት ያውቅ እንዯሆነ ምስክሩ ተጠይቆ አባሌ ነኝ ብል ሲናገር ሰምቶት እንዯማያውቅ ግን
ላሊ ሰው አባሌ መሆኑን እንዯነገረው
 ሲሳይ ባቱ የሚባሇው ተሇሳሽ እሳት ይዞ 5ኛ ቤት የሚገኝ የተዯረዯረ ፌራሽ ሊይ እንዯሇኮሰው፤
 ሲሰይ ፌራሹ ሊይ ሲሇኩስ የት ሆኖ እንዲየው ሲጠየቅ፤ በአይኑ እንዲሊየ ነገር ግን ሸዋሮቢት ምርመራ ሰአት ሊይ ከሰጠው ቃሌ እንዯተረዲ
 ቶፉክ ሽኩር እና ሸምሱ ሰይዴ ነፃነት አበበ የሚባሌ እስረኛ ሲዯበዴቡ እንዯነበር እና በኋሊ ሊይም ነፃመት ሞቷሌ የሚባሌ ወሬ መስማቱን
 ወሌዳ ሞቱማ በቃጠልው ቀን ሲሯሯጥ እንዯነበር፤ "ፖሉሶች የለም ወዯውጪ እንውጣ" ሲሌ እንዯነበር
 ተሰብስበው በግሩፕ የሚያወሩት ስሇተከሰሱበት ጉዲይ ይሁን አይሁን እንዯማያውቅ
 ብዙ ታራሚዎች ምግብ አንበሊም ብሇው ሲናገሩ እንዯነበረ፤ የከዴር ታዯሇ የሚሇየው ጮክ ብል "ዴምፃችን ይሰማ ቤተሰቦቻችን ይስሙሌን" ስሊሇ
መሆኑን
 ሇቃጠልው መንስኤ የሆነው የቤተሰብ ምግብ መከሌከለ መሆኑን
 በወቅቱ የእሳት ጭስ፣ ተኩስ እና የአዴማ በታኝ ጭስ እንዯነበረ እና እስረኞች ተዘግቶ የነበረውን የውጪ (የዞን) በር ሰብረው መውጣታቸውን

መስክሮ ተመሌሷሌ።
1

 ሁሇተኛው ምስክር ሰሇሞን አስፊው እንዯሚባሌ እና በ20ኛ ተከሳሽ አጥናፈ አበራ በ28/12/2008 ቀን የነበረውን ተሳትፍ እና ከዛ በፉትም ዝግጅት
እንዯነበረ የሚያስረዲ ምስክር መሆኑ በአቃቤ ህግ ተገሌፇሌ።
ሁሇተኛው ምስክር የሰጠው ምስክርነት
 ምስክሩ በወቅቱ ከአጥናፈ ጋር ዞን አንዴ 6ኛ ቤት አብረው እንዯነበሩ ገሌፇሌ። አጥናፈንም ከችልት ሇይቶ አሳይቷሌ። በአሁኑ ሰአት ከእስር ተፇቶ
በቦላ ክፌሇከተማ የሚገኝ ወረዲ ውስጥ ኮሚኒኬሽን ኦፉሰር በመሆን እየሰራ እንዯሚገኝ ተናገሯሌ።
 አጥናፈ፤ ስሇ ግንቦት 7 እንቅስቃሴ በቤት ውስጥ እና ግቢ ውስጥ ሊለ እስረኞች መግሇጫ እንዯሚሰጥ፤
 "ከጎንዯር ይመጡ የነበሩ እህሌ የጫኑ መኪኖች ተቃጠለ፤ ኢህአዳግ እሱ ወያኔ ነው የሚሇው ፥ ወያኔ 3 ወር ቀራት እያሇ" ታራሚው በኢህአዳግ ሊይ
ተስፊ እንዱቆርጥ የማዴረግ ስራ ይሰራ እንዯነበር እና ወሬዎችን ያሰራጭ እንዯነበር
 ምስክሩ "በወቅቱ እርስዎ በኢህአዳግ ተስፊ ቆርጠው ነበር?” ተብል ሇቀረበሇት ጥያቄ፤ “አዎ” ሲሌ መሌሷሌ
 አጥናፈ በቂሉንጦ ቆይታው አንዴ ቀን ብቻ ቤተሰብ ተጠርቶ እንዯነበር

 ግንቦት 7 በኢህአዳግ ሊይ አብሊጫ እንዱኖረው እና ከግቢ ውጪ ያሇው ነገር ሰሊማዊ እንዲሌነበር ያወራ እንዯነበር
 በቴላቭዢን መግሇጫ ሲሰጥ ጮክ ብል የማጥሊሊት ወሬ እንዯሚናገር ፣ ባሇስሌጣናት ሲታዩ ውሸታም እንዯሚሌ፤ ቻናሌ እስከማስቀየርም
እንዯሚዯርስ
 በ26/12/2008 ማታ ሊይ የቤተሰብ ምግብ የማይገባ ከሆነ የማረሚያ ቤቱንም አንበሊም፤ አተት ያሇበት የማረሚያ ቤቱ እንጂ የቤተሰብ ምግብ
እንዲሌሆነ ሲናገር እንዯሰማው
 በ28/12/2008 ጠዋት ውጪ ሊይ ተኩስ ከቅርበት ይሰማ እንዯነበር፣ ይኖሩበት የነበረው ዞን ግቢ ውስጥ እሳትም ይቃጠሌ እንዯነበር፣ አጥናፌ በወቅቱ
ከአሌጋ ሊይ ብረት አንስቶ እያስፇራራ እስረኞች ከቤቱ እንዱወጡ ሲያስገዴዴ እንዯነበረ፤ እሱን (ምስክሩን) ግን እንዲሊስገዯዯው፣ በዛ ሰአት ከቤት
መውጣት ማሇት በጥይት መመታት ማሇት እንዯሆነ
 አጥናፌ እስረኞችን እንዱወጡ ሲያዯርግ "ወንዴሞቻችን እየሞቱ እየተገዯለ እኛ ቁጭ አንሌም" ሲሌ እንዯነበረ፤
 አጥናፌ "ወንዴሞቻችን እየሞቱ .. " ሲሌ ምን ማሇቱ እንዯሆነ ምስክሩ ተጠይቆ ነበር። አንዴ እስረኛ ከቤት ወጥቶ ግቢ ውስጥ እያሇ እግሩን በጥይት
ተመቶ ተመሌሶ መምጣቱን በማየቱ እንዯሆነ
 አጥናፌ ውጡ ብል ካስወጣቸው መሃሌ በጥይት የተመታ እስረኛ እንዯላሇ
 ሇቂሉንጦ ቃጠል ዋነኛው መንስኤ የምግብ መከሌከለ መሆኑን፤ በሁሇተኝነት ግን በግቢ ውስጥ ይናፇሱ የነበሩ ወሬዎች እስረኛውን ተስፊ
ያስቆርጡት ስሇነበር መሆኑን

መስክሮ ተመሌሷሌ።
 አቃቤ ህግ አቅርቧቸው የነበሩት አራት ምስክሮች ነበሩ። ሆኖም ሁሇቱ ምስክሮች የሰጡት ምስክርነት በቂው እንዯሆነ በመናገሩ ቀሪዎቹ ሳይመሰክሩ
እንዱመሇሱ ተዯርጓሌ።
 ቀሪ ምስክሮችን ሇማቅረብ ፖሉስ የተያዘው ቀጠሮ ሇትሊንት ብቻ እንዯተያዘ በማሰብ ምሊሽ ማቅረቡን አቃቤህግ የተናገረ ሲሆን ቃሉቲ ማረሚያ ቤት
ያለ 4ት ምስክሮቹን እንዱቀርቡሇት መጥሪያ እንዱወጣሇት ጠይቋሌ።
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 ተከሳሾች ሇ5ወር የተሰጣቸው ቀጠሮ አቃቤ ህግ ምስክሮቹን ፇሊሌጎ እንዱያቀርብ በቂ ጊዜ እንዱኖረው ተብል መዯረጉን ገሌፀው፤ ከ5 ወር በኋሊ
ቆይተው ሲመጡ ፖሉስ ሇ2ት ሳምንት የተያዘውን ቀጠሮ አሊውቀም ማሇቱ አሳማኝ እንዲሌሆነ፤ እንዱሁም ከማረሚያ ቤት አቀርባቸዋሇው ያሊቸውን
ምስክሮች አቃቤህግ ያስጠናቸው ምስክሮች እንጂ በባሇፇው ቀጠሮ ከማረሚያ ቤት የሚቀርቡ ምስክሮችን መጨረሱን ገሌፆ እንዯነበር በብስጭት
ተናግረዋሌ።
 በእሇቱ ያሌተሰየሙትን የመሃሌ ዲኛ ሇሟሟሊት የገቡት ዲኛ በሪሁ ዘሪሁን (ፕሬዝዲንት)፤ አቃቤ ህግ ከፖሉስ ጋር በመሆን በቅርበት በመስራት

ምስክሮቹን እንዱቀርቡ ማዴረግ የሱ ግዳታ መሆኑን በመግሇፅ፤ ፖሉስ የተያዘውን ቀጠሮ አሊወቀም የሚሇው ምሊሽ ተቀባይነት እንዯማይኖረው
በመግሇፅ ቀሪ የአቃቤ ህግ ምስክሮችን ሇመስማት በተያዘው ቀጠሮ መሰረት በአዲሪ ሇነገ ታህሳስ 24/2010 ተቀጥሯሌ።

ታህሳስ 24/2010
በዛሬው እሇት ያቀረባቸው ምስክር ኦፉሰር ገ/ማርያም ወሌዲይ እንዯሚባለ እና በመቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፣ በፌቅረማርያም አስማማው፣ በአበበ
ኡርጌሳ፣ በአግባው ሰጠኝ፣ በአንጋው ተገኝ እና ድ/ር ፌቅሩ ማሩ ሊይ እንዯሚመሰክሩ አቃቤ ህጉ ተናግሯሌ፡፡ ድ/ር ፌቅሩ በ28/12/2008 ሇዯረሰው
አዯጋ ጉዲት ሊዯረሱ እስረኞች ብር ይሰጡ እንዯነበር እና የተቀሩት ከሊይ በስም የተጠቀሱት ተከሳሾች ዯግሞ ቃጠልው ከመዴረሱ በፉት ከእስር
ቤት ሇማምሇጥ ዝግጅት ሲያዯርጉ እንዯነበር ተዯርሶባቸውም ተሇይተው እንዱቀመጡ መዯረጉን የሚያስረደ መሆኑን አቃቤ ህግ አስረዴቷሌ፡፡
 ምስክሩ የሚመሰክሩባቸውን እስረኞች በስም ከጠቀሱ በኃሊ የምስክርነት ቃሊቸውን መስጠት ከመጀመራቸው በፉት፡ 1ኛ ተከሳሽ መቶ
አሇቃ ማስረሻ ሰጤ “በዘር ማጥፊት ሉጠየቅ የሚገባው ሰው ነው፡ እስረኛን በጥይት ገዴል በእሳት ያቃጣሇ ሰው ነው፡፡ ጅምሊ መቃብር
በእስር ቤት ውስጥ ያሰራ ነው፡፡” ሲሌ እንዱመሰክር አንፇሌግም የሚሌ አስተያየቱን ሰጥቷሌ፡፡ ላልች ተከሳሾችም “በህግ አምሊክ
ይውጣ!” ፤ “የዴሃ ሌጅ ገዴል ማእረግ ተጨምሮሇት ነው ሇምስክርነት የቀረበው” ፤ “ሰው በጥይት ገዴል በእሳት ያቃጠሇ ነው” ሲለ
ተዯምጠዋሌ፡፡ ድ/ር ፌቅሩ ተነስተው ሇላልቹ ተከሳሾችን ተረጋግተው እንዱነጋገሩ ካግባቡ በኃሊ ሁለም ተከሳሾች ምስክሩ ምስክርነቱን
እንዱቀጥሌ መስማማት ሊይ ከዯረሱ በኃሊ ኦፉሰር ገ/ማርያም ወሌዲይ ምስክርነታቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡

 ምስክሩ ኦፉሰር ገ/ማርያም ወሌዲይ ከአቃቤ ህግ በቀረበሊቸው ዋና ጥያቄ መሰረት የሰጡት ምስክርነት
 መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ በሽብር የተከሰሱ ሰዎችን እያስተባበረ ከእስር ቤት ሇማምሇጥ ዝግጅት እያዯረገ እንዯነበር እና ተዯርሶባቸውም
አስተባባሪ ናቸው ያሎቸውን ግሇሰቦች የመሇየት ስራ በመስራት እቅደን ማክሸፊቸውን፣ ስሇእቅደ እና ተያያዥ ጉዲዮች መረጃ
የሚሰጧቸው ከእስረኞች የተመረጡ የቤት አስተዲዯሮች መሆናቸውን
 ጌታቸር የተባሇው ተከሳሽ ክሱ ሽብር ባይሆንም በሽብር ክስ የሚገቡ ሰዎችን እና ቦዘኔዎችን እያስተባበረ ብር እንዯሚያቀባብሌ፡፡
እንዱሁም ከድ/ር ፌቅሩ ገንዘብ እንዱያገኙ እና ችግር እንዱፇጥሩ እንዯሚያዯርግ፡፡
[ምስክሩ ቦዘኔ የሚሇውን ቃሌ መጠቀማቸውን በመቃወም ጌታቸር “እኛ የተከበረ ስራ የነበረን ሰዎች ነን፡፡ ምስክሩ ስብእናችንን በችልት
ፉት እየተጋፈ ነው ያለት፡፡ ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ይስጥሌን” በማሇት አስተያየቱን ሰጥቶ ነበር ዲኞችም ምስክሩን መክረው እንዱያስተካክለ
ነግረዋቸዋሌ፡፡]
 ድ/ር ፌቅሩ ብር እያስመጡ ዴጋፌ ያዯርጉ እንዯነበር፣ ብሩ እንዱገባ ፊሲሌ የተባሇ አባሊቸው ድ/ር ፌቅሩን ተባብሮ መጠኑን የማያውቁት
ገንዘብ እንዲስገባሊቸው፣ ይህ ገንዘብም በቃጠልው ወቅት ሇተፇጠረው ህይወት መጥፊት እና ንብረት መውዯም መነሻ መሆኑን
 ከቃጠልው በኃሊ የእስረኞች ሻንጣ ሲፇተሽ ብዙ ብር መገኘቱን፣ ሻንጣው ግን የማን እንዯሆነ እንዯማያውቁ
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 በቃጠልው የሞቱት 23 እስረኞች መሆናቸውን፣ አብዛኛዎቹ ህይወታቸው ያሇፇው ዞን ሁሇት ያለ እስረኞች መተዋቸው 5ኛ እና 7ኛ
ቤት አስገብተዋቸው በእሳት እንዲቃጠሎቸው፣ ሁሇት እስረኞች ብቻ በአጥር ሉወጡ ሲለ በጥይት ተመተው እንዯሞቱ


ምስክሩ ኦፉሰር ገ/ማርያም ወሌዲይ ከጠበቆች በቀረበሊቸው ዋና ጥያቄ መሰረት የሰጡት ምስክርነት

 በ28/12/2008 [የቃጠልው ቀን] ከ ጠዋቱ 1፡30 ጀምሮ በቂሉንጦ በስራ ቦታቸው ገብተው ቀኑን ሙለ እዛው እንዯነበሩ፣ ጠዋት ሊይ
ዴንጋይ የመወራወር እና የመጯጯህ ነገር እንዯነበር
 ፊሲሌ ገንዘቡን ያስገባው መቼ እንዯሆነ እንዯማያስታውሱ፣ አባሊት ሲገቡ ጥብቅ ፌተሻ እንዯሚዯረግ፣ የያዙት ምሳቃም ሆነ ማንኛውም
ነገር ተፇትሾ እንዯሚገቡ፣

ምሳቸውን በየቢሯቸው እንዯሚመገቡ፣ እስረኞች ወዲለበት ዞን ሲገቡ የምሳቃቸውን ይዘው መግባት

እንዯማይችለ፣ ፊሲሌ ብር እንዯሚያስገባ ከቃጠልው በፉትም መረጃው ዯርሷቸው የነበረ ቢሆንም በክትትሌ ቢዯረግበትም ሉዯረስበት
አሇመቻለን
 ከቃጠልው ከተወሰኑ ወራት በፉት አበበ ኡርጌሳ፣ ፌቅረማርያም አስማማው እና መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ ሇብቻቸው ተሇይተው ዞን 4
የሚባሌ ቦታ እንዱቀመጡ ከላልች እስረኞች እንዲይገናኙ መዯረጉን፣ ነገር ግን ሆስፒታሌ እና ፌርዴ ቤት ሲሄደ ከላልች እስረኞች ጋር
እንዯሚገናኙ፣ በቃጠልው እሇትም እዛው እንዯነበሩ፣ ዞን 4 እንዲሌተቃጠሇ፣ በውስጡ የነበሩ እስረኞችም ከክፌሊቸው እንዲሌወጡ
 በቂሉንጦ የሚገኝ እስረኛ ቤተሰቡ ሉጠይቀው ሲመጣ እየተመዘገበ በወር 200 ብር ዴረስ ብቻ መቀበሌ እንዯሚችሌ፣ ብሩ ከዛ በሊይ
ከሆነ ዯግሞ ቢሮ ተቀምጦሇት በሪሲት እየተቆረጠ እንዱወስዴ እንዯሚዯረግ
 የማረሚያ ቤቱ አባሊት ችግር እንዯነበረባቸው እና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር መኖሩን ግምገማ አዴርገው እንዯዯረሱበት
 “የማረሚያ ቤቱ የጥበቃ እና ዯህንነት ሁኔታ ከፌተኛ ነው ወይስ የሊሊ?” ተብል ሇቀረበሊቸው ጥያቄ መካከሇኛ እንዯሆነ፣ መካከሇኛ
ያለበት ምክንያትም አባሊት በገንዘብ እየተገዙ ህገወጥ ገንዘብ ያስገቡ ስሇነበር መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡
 ከቂሉንጦ በፉት ሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት እንዯነበሩ፤ ሸዋሮቢት የጥበቃ ሁኔታው ከፌተኛ እንዯነበረ፣
 ታራሚዎች ሲወጡም ሲገቡም እንዯሚፇተሹ፣ የሚኖሩበት ክፌሌም በየሳምንቱ በየወሩ እንዱሁም ዴንገተኛ ፌተሻ እንዯሚዯረግ፣ ነገር
ግን የድ/ር ፌቅሩ ቦታ ሇፇታሾች ብር እየሰጡ አይፇተሽም የሚባሌ ወሬ ይሰሙ እንዯነበር፣ ድ/ር ፌቅሩ በቆዩበት 3ት አመት በፌተሻ ብር
ተገኝቶባቸው እንዯማያውቅ፣
 “ሇኔ የተመዯቡሌኝ ፇታሾች ሇብቻ ናቸው ወይስ 3ት አመት ሙለ በፌተሻ ሇሚመጡ አባሊት ብር እየሰጠሁ ነው ፌተሻ እንዱያሌፈኝ
የማዯርገው?” በማሇት ድ/ር ፌቅሩ ሊቀረቡት ጥያቄ፤ ፌተሻውን የሚያዯርጉት የተሇያዩ አባሊት መሆናቸውን እና ሇድ/ር የተመዯቡ ፇታሾች
አሇመኖራቸውን ገሌፀው “አሌፍ አሌፍ ፇታሾች ያሌፎቸዋሌ” የሚባሌ ወሬ ይሰሙ እንዯነበር ተናግረዋሌ
 ድ/ር ፌቅሩ ጋር ሲዯርሱ የማይፇትሿቸው አባሊት እርምጃ እንዲሌተወሰዯባቸው
 በማረሚያ ቤቱ አሰራር አንዴ እስረኛ ሉያመሌጥ ሲሌ ከተዯረሰበት በየዯረጃው በጥይት እንዯሚመታ፣ “በመጀመሪያ እግሩን እያሇ እያሇም
… ያስቀረዋሌ [መግዯሌ]”
 በቃጠልው ወቅት ሁሇት እስረኞች በጥይት ተመተው መሞታቸውን ተናግረዋሌ፡፡ “ማነው ትእዛዝ ሰጠው?” ተብሇው ተጠይቀው፡
“ተቋሙ ነው፡ አመራሩ” ሲለ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ በተቋሙ ትእዛዙን የሰጠውን ሰው ስም እንዱናገሩ በዴጋሚ ተጠይቀው “በእሇቱ ማንም
ትእዛዝ አሌሰጠም፡ በየዞኑ በሃሊፉነት ያለ ሁለም ተኩሰዋሌ፡፡ ብዙ ጥይቶች ተተኩሰዋሌ፡፡”
 ጠበቃ ወንዴሙ የሚኒስተሮች ምክር ቤት ሇማረሚያ ቤት የታራሚዎችን አያያዝ በተመሇከተ ያወጣው አዋጅ ሊይ ሉያመሌጥ የነበረን
ወይም ያመሇጠን እስረኛ እግርን መምታት ቀጥልም ማስቀረት የሚሌ የቅጣት አይነት እንዯላሇ ጠቅሰው፡ የሚመሩት በየትኛው ዯንብ
መሆኑን ሇምስክሩ ጥያቄ አቅርበውሊቸው ነበር፡፡ ምስክሩም ጠበቃው በጠቀሱት ዯንብ እንዯሚመሩ ገሌፀውሊቸዋሌ፡፡
4

 ምስክሩ 1ኛ ተከሳሽ መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ ሊቀረበሊቸው መስቀሇኛ ጥያቄ ምስክሩ የሰጡት መሌስ
መቶ አሇቃ ማስረሻ፡ የማረሚያ ቤቱ የዯህንነት ሃሊፉዎች፤ ኤርሚያስ፣ ካህሱ፣ ጉዕሽ፣ ተሾመ እና እርስዎ ራስዎ እንዱሁም የዞን 1 ሃሊፉ ዘሩ፣ የዞን 2
ሃይሇ እና የዞን 3 ሉሊይ ሁሊችሁም የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናችሁ አይዯሌ?
ምስክር፡ አዎ
[ምስክሩ መሌስ ከሰጡበት በኃሊ አቃቤ ህግ ጥያቄውን ተቃውሞ አስተያየት ሰጥቶ ነበር፡፡ ምስክሩ የሚመሰክሩበት ጭብጥ ከትግርኛ ተናጋሪዎች ጋር
ግንኙነት የሇውም በሚሌ፡፡ መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤም ከዚህ ቀዯም ምስክሮች ሲመሰክሩም ሆነ በክሱ ሊይ የትግራይ ብሄሮችን ሇማጥቃት የሚሌ
ነገር አሇው ብል ጥያቄው እንዱፇቀዴሇት ጠይቋሌ፡፡ ሆኖም “የትግራይ ተወሊጆችን ሇማጥቃት” የሚሇው ሃረግ በክሱ ውስጥ ስሇላሇ ጥያቄውን
እንዱታሇፌ ሲለ ዲኞች ውሳኔ አስተሊሌፇዋሌ፡፡]
መቶ አሇቃ ማስረሻ ፡ በ28/12/2008 በቃጠል ወቅት ጥይት ሲተኮስ ነበር ብሇዋሌ፡፡ እርሶ አይዯለም ትእዛዙን የሰጡት?
ምስክር፡ አይዯሇሁም፡፡ ሁለም ሃሊፉ የራሱን እርምጃ ወስዶሌ፡፡ እኔ ትእዛዝ አሌሰጠሁም፡፡
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ በህይወት ያለ በጥይት የተመቱ አለ?
ምስክር፡ ይኖራለ አሊውቃቸውም
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ ከዞን 2 ወዯ ጨሇማ ቤት መቼ መጣሁ?
ምስክር፡ ጨሇማ ቤት የሇንም፡፡ ወዯ ማግሇያ ቤት ነው የሄዴከው
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ እሺ እናንተ ማግሇያ ወዯምትለት እኛ ጨሇማ ነው የምንሇው መቼ መጣሁ?
ምስክር፡ ቀኑና ወሩን አሊስታውሰውም ከቃጠልው ሁሇት ወር በፉት ይሆናሌ
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ ከዛም ፌርዴ ቤት ስሄዴ በፒካፕ ሇብቻዬ ያመሊሌሱኝ ነበር?
ምስክር፡ አዎ አንዴ ቀን
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ በላሊ ቀንም ከአባሪዎቼ ጋር እንዲሌገናኝ በዯህንነት ታጅቤ ወዯፌርዴ ቤት እንዴመጣ ያዯርጉ ነበር?
ምስክር፡ አዎ
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ በቃጠልው እሇት እኛ የነበርንበት ዞን በር እንዱከፇት እና ማስረሻ ሰጤ፣ በቀሇ ገርባ እና ላልች በጥይት ይመቱ ብሇው
ትእዛዝ ሰጥተዋሌ አሌሰጡም?
ምስክር፡ አሌሰጠሁም
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ እሺ በሩ ይከፇትሊቸው ብሇው ትእዛዝ አስተሊሌፇዋሌ?
ምስክር፡ አዎ አስተሊሌፋአሇው፡፡ ውጡ ሲባለ አንወጣም ብሇዋሌ ብሇው ነግረውኛሌ
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ እኛ የነበርንበት ዞን 4 እሳት ካሌተቀጣጠሇ እና ምንም ችግር ካሌነበረ ሇምን እንዴንወጣ ፇሇጉ? ሇምን በሩ ይከፇትሊቸው
አለ?
ምስክር፡ መውጣት ምትፇሌጉ ከሆነ ብዬ ነው፡፡ አንወጣም ስሊሊችሁ እዛው ቀርታችኃሌ
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ ከእስር ቤት የማምሇጥ እቅደ የኔ ከሆነ እንዳት ሳሌወጣ ቀረሁ? እንዳት በሩ ሲከፇትሌኝ አሌወጣም አሌኩ?
ምስክር፡ እሱን እርስዎ ነው የሚያውቁት
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ ዞን 3 የተቃጠሇው እስረኛ ከወጣ በኃሊ ነው አይዯሌ?
ምስክር፡ አዎ
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ ዞን 2 በጥይት የተመቱትን ወንዴሞቻችንን ዞን 3 ወስዲችሁ ያቃጠሎቿቸው እናንተ አይዯሊችሁም?
ምስክር፡ አይዯሇንም
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ እሺ በቃጠል ማግስት በ29፣ በ30 እንዱሁም ጳጉሜ 1፣ 2 እና 3 አስከሬን ተገኝቷሌ አይዯሌ?
ምስክር፡ አሌተገኘም፡፡ በ28 ነው ተሰብስቦ ያሇቀው
መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ፡ በተፇጠረው አዯጋ ተጠያቂ አይዯሇሁም ብሇው ያምናለ?
ምስክር፡ አይዯሇሁም

የከሰዓቱ ችልት ሰዏት ስሊሇቀ ምስክሩ ሇሚቀርብሊቸው ቀሪ መስቀሇኛ ጥያቄ ምሊሽ እንዱሰጡ በአዲሪ እንዱቀርቡ ተነግሯቸዋሌ፡፡
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ታህሳስ 25/2010
[1ኛ ተከሳሽ መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ በትሊንትናው እሇት የማረሚያ ቤት ሃሊፉዎች የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ የሚያነሳው ጥያቄ ፌርዴ
ቤቱ እንዱፇቅዴሇት እና በክሱ ሊይም “ትግሬዎችን መግዯሌ ሇፖሇቲካው ጥሩ ስሇሆነ ..” የሚሌ ያሇበትን ገጽ ጠቁሞ አሳይቷሌ፡፡ ዲኞችም በትሊንትናው እሇት
ውሳኔ የሰጠበት ጉዲይ መሆኑን ጠቅሶ ገፁን ጠቅሶ ያነበበው ሃረግ የሚገኘው በላሊ ተከሳሽ ሊይ በመሆኑ እሱን እንዯማይመሇከተው ገሌጸውሇት ላሊ ጥያቄ
ካሇው እንዱቀጥሌ ነግረውታሌ፡፡ መቶ አሇቃ ማስረሻም “ሇትግራይ ህዝብ የህውሃት አባሊት ጠሊት ይሆኑባቸዋሌ እንጂ እኛ የትግራይ ህዝብን የመግዯሌ አሊማ
የሇንም፡፡ ሇትግራይ ህዝብ ጥሊቻ እንዲሇን ሇማስመስከር እየተጣረ ነው፡፡ ህውሃት የራሱን የበሊይነት ሇማስቀጠሌ እነሱን እንዯሚጠቀም እና ታራሚዎች
በትግራይ ተወሊጆች ሊይ ጥሊቻ አሊቸው የሚሇውን ሇማሳየት ሲሰሩ ነበረ፡፡ ይሄን እንዱያስረደሌኝ ነው፡፡” ካሇ በኃሊም ጥያቄው ከጭብጡ ጋር አይገናኝም
ስሇተባሇ “ፌርዴ ቤቱ ጫና እያዯረገብኝ ነው፡፡ ላሊ ጥያቄ መቀጠሌ አሌፇሌግም” በማሇት ጥያቄ ማቅረቡን ትቶታሌ፡፡]
 31ኛ ተከሳሽ ጌታቸር ሇምስክሩ ኦፉሰር ገ/ማርያም ወሌዲይ ያቀረበው ጥያቄ እና ምስክሩ የሰጡት ምሊሽ
ጌታቸር ጥያቄውን ከመጀመሩ በፉት ምስክሩ የማረሚያ ቤት ከፌተኛ ኃሊፉ ከመሆናቸው አንፃር በሚያቀርብሊቸው ጥያቄ ምክንያት ሉዯርስበት ከሚችሌ አዯጋ
ፌርዴ ቤቱ ዋስትና እንዱሰጠው ጠይቋሌ፡፡ በላሊ ክስ (ቀዴሞ በተከሰሰበት መዝገብ) መስቀሇኛ ጥያቄ በምናቀርብበት ጊዜ ማረሚያ ቤቱ ይጠብቀናሌ፡፡ “አሁን
ግን እኝህ ሰውዬ ሃሊፉ ስሇሆኑ ጥያቄ ስሊቀረብኩ ችግር ይፇጥሩብኛሌ ብዬ እሰጋሇሁ” ብሎሌ ጌታቸር፡፡ ዲኞችም ችግር የሇውም በማሇት ጥያቄውን እንዱቀጥሌ
ነግረውታሌ፡፡
ጌታቸር፡ ሇበዓሌ በታራሚዎች ብር ይሰበሰባሌ አይሰበሰብም?
ምስክር፡ አይሰበሰብም
ጌታቸር፡ የታራሚዎች ኮሚቴ አለ የለም?
ምስክር፡ አለ
ጌታቸር፡ እኔ የክሌሌ አስተዲዯር እንዯሆንኩ ያውቃለ? ምንዴነው ስራዬ?
ምስክር፡ አዎ ሇእስረኞች አስተባባሪ ነበርክ፡፡ መጨረሻ ሊይ ግን ችግር እንዲሇብህ መረጃ ዯርሶን ከቤት አስተዲዯር እንዴትነሳ አዴርገናሌ፡፡ ጊዜውን
አሊስታውሰውም ግን ቃጠልው ከመዴረሱ ከሶስት ሳምንት በፉት ይሆናሌ፡፡
ጌታቸር፡ የሽብር ተከሳሾች ሇጥበቃ አስጊ ናቸው ብሊችሁ ሇኛ ሇግቢ አስተዲዯሮች ነግራችሁን ጥብቅ ፌተሻ ይዯረግባቸው ነበር አሌነበረም?
ምስክር፡ አዎ ጥብቅ ፌተሻ ይዯረግ ነበር
ጌታቸር፡ በሽብር የተከሰሱ ግሇሰቦች በግቢው ያለ ሱቆች እንዲይሰሩ፣ በተሇያዩ የስራ መዯቦች እንዲይቀጠሩ እና ላልች ጥቅማ ጥቅሞችን ተጠቃሚ አይዯለም
አይዯሌ?
ምስክር፡ እንዯሱ አይነት ስራ የሇም፡፡ ስራ የሚመዯበው በሰውዬው ባሃሪ ነው፡፡ እርስዎም ይሰሩ አሌነበር?
ጌታቸር፡ እኔ ክሴ ምንዴነው?
ምስክር፡ አሊስታውሰውም
ጌታቸር፡ ታዱያ ሇምን ይፇርጁኛሌ? አይፇርጁአ!
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ጌታቸር፡ በ26/12/2008 እርስዎ እና የማረሚያ ቤቱ አስተዲዯር ባሇበት የየቤቱን አስተዲዯር ሰብስባችሁ የኮላራ በሽታ ስሇገባ የቤተሰብ ምግብ እንዯማይገባ
ሇላልች ታራሚዎች እንዱነግሩ አሌነገራችኃቸውም?
ምስክር፡ እኔ አሌነበርኩም በስብሰባው ሊይ
ጌታቸር፡ ምግብ ከቤተሰብ እንዯማይገባ ማስታወቂያ ተሇጥፎሌ አይዯሌ?
ምስክር፡ አዎ
ጌታቸር፡ መቼ ነው የተሇጠፇው
ምስክር፡ በ26/4/2008
ጌታቸር፡ የታራሚው ምሊሽ ምንዴን ነበር?
ምስክር፡ የቤተሰብ ምግብ ይግባሌን ይለ ነበር
ጌታቸር፡ በ28/12/2008 ረብሻው የተነሳው በምግብ ጥያቄ ነው?
ምስክር፡ አዎ
ጌታቸር፡ የቤተሰብ ምግብ እንዯሚገባሊቸው ቢነገራቸው ረብሻ ይነሳ ነበር?
ምስክር፡ አዎ፡፡ ምክንያቱም የማምሇጥ ጥንስሱ ስሇነበር፡፡
ጌታቸር፡ የማረሚያ ቤት አባሌ በፇሇገ ሰዓት መተኮስ ይችሊሌ?
ምስክር፡ አይችሌም ነገር ግን ችግር በዯረሰ ሰዓት ይተኩሳሌ፡፡
ጌታቸር፡ በእሇቱ ምን ያህሌ ጥይት እንዯተተኮሰ ያውቃለ?
ምስክር፡ ባቅም ሇእርስዎ አይመሇከትም
[ፌርዴ ቤቱ ጣሌቃ በመግባት ምስክሩ ጥይት ሲተኮስ ነበር ማሇታቸውን አስታውሰው የሚያውቁ ከሆነ እንዱመሌሱ ነግረዋቸዋሌ]
ምስክር፡ አሊውቅም
ጌታቸር፡ ዞን ሁሇት 5ኛ እና 7ኛ ቤት እስረኞች ውስጥ ሆነው እንዯተቃጠለ ተናግረዋሌ፡፡ የት ሆነው ነው ያዩት?
ምስክር፡መረጃ ዯርሶኝ ነው
ጌታቸር፡ ማነው መረጃውን የጠቆሞት?
ምስክር፡ ረስቼዋሇው
ጌታቸር፡ እስረኞቹ የሞቱት በቃጠል ከሆነ ማን ሇመሆናቸው ሇይታችሁ ስም ሰጣችኃቸ?
ምስክር፡ እኔ አስከሬን አሊየሁም
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ጌታቸር፡ እርስዎ የጥበቃ እና የዯህንነት ክፌሌ ሃሊፉ ኖት እንዳት ይሄን ጉዲይ ሳይከታተለ?
ምስክር፡ ውጪ የምሰራው ስራ ነበር
ጌታቸር፡ ዞን 2 ስንት ሰው ሞተ?
ምስክር፡ ቁጥሩን አሊስታውስም
ጌታቸር፡ ዞን 1 ሰው ሞቷሌ?
ምስክር፡ አሌሞተም
ጌታቸር፡ ዞን 3ስ?
ምስክር፡ አሌሰማሁም
ጌታቸር፡ ወ/ሚካኤሌ ሃሇፍምን እና ታዯሇ ብርሃኑን ያስታውሷቸዋሌ?
ምስክር፡ አዎ
ጌታቸር፡ ጋዱሳ ከኦሮሚያ የመጣ፣ አብዱሳ ነጋ እሱም ከኦሮሚያ ፣ ሰጠኝ ሙለ አማራ የጎንዯር ሌጅ፣ መዴሃኒት እስከዛው ከአማራ የመጣ፣ አባይነህ አሰፊ
አማራ፣ ወጋየሁ ረጋሳ ኦሮሞ እና ያኬት ሪካ ከጋምቤሊ ያስታውሷቸዋሌ?
ምስክር፡ አሊስታውሳቸውም
ጌታቸር፡ የጠቀስኳቸው እስረኞች በቃጠልው ወቅት የተገዯለ ናቸው፡፡የዞን ተጠሪ የነበሩ እና የናንተን ስራ የሚሰሩ ናቸው፡፡ ወ/ሚካኤሌ እና ታዯሇ ምንም ስራ
የላሊቸው ከናንተ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የሇም፡፡ እነዚህ ሰዎች ትግሬ ስሇሆኑ ነው የሇዩአቸው? ከናንተ ጋር የሚገናኙትን የሚሰሩትን ግን አሊውቃቸውም
አለ፡፡
ጌታቸር፡ በእሇቱ በመስጊዴ በኩሌ በር ገንጥሇው እዛ ገብተው ተዯብቀው ነበር አሌነበረም?
ምስክር፡ አሌነበርኩም
ጌታቸር፡ ሜዲ ሊይ አንዴ ረዘም ቀሊ ያሇ አባሌ ይተኩስ ነበር አሌነበረም?
ምስክር፡ አሊየሁም
ጌታቸር፡ እርስዎች ሽጉጥ ይዘው ነበር?
ምስክር፡ ይዤ ነበር ግን አሌተኮስኩም
ጌታቸር፡ እኛ ያሇንበት ዞን መጥተው ወ/ሚካኤሌ ሃሇፍምን በአንዴ እጅዎ ታዯሇ ብርሃኑን አስከትሇው በላሊኛ እጅዎ ሽጉጥ ይዘው አሊወጧቸውም?
ምስክር፡ አሊወጣኃቸውም
ጌታቸር፡ ሁሇቱ በጥይት ተገዯለ ያሎቸው እስረኞች ምናቸውን ነው የተመቱት?
ምስክር፡ አሊወቅኩም
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ጌታቸር፡ ገመቹ የሚባሌ የማረሚያ ቤት ፖሉስ ስራ አቁሟሌ አይዯሌ?
ምስክር፡ ከሚጠየቁት ውስጥ አንደ ነው
ጌታቸው፡ ሊስታውሶት ቃጠልው በተነሳ ወቅት ወ/ሚካኤሌን እና ታዯሇን ይዘው ሲወጡ ገመቹ “ሇምንዴነው ዘር እየመረጡ

የሚያወጡት እኔም ዘር

እየቆጠርኩ ሊውጣ ወይ?” አሊልትም?
ምስክር፡ አሊሇኝም
ጌታቸር፡ የሰው ህይወት እና ንብረት የጠፊው ገንዘብ በህገወጥ መንገዴ በአባልች ስሇሚገባ ነው ብሇዋሌ፡፡ መቼ ነው ገንዘብ የገባው?
ምስክር፡ አሊስታውስም
ጌታቸር፡ ፊሲሌ መቼ ነበር ብር እንዯሚያስገባ ያወቃችሁት?
ምስክር፡ ከቃጠል በኃሊ
ጌታቸር፡ ችግሩ የተፇጠረው አባሊችሁ የሆነው ፊሲሌ በሚያስገባው ብር ከሆነ ስሇዚህ ችግሩ የተፇጠረው ጥብቅ ቁጥጥር ባሇመኖሩ በእርስዎ እንዝሊሌነት ነው
ማሇት አይቻሌም? መረጃው ከዯረሳችሁ መያዝ ያሌቻሊችሁት? ዴክመንቱ የማን ነው?
ምስክር፡ ብር የሚያስገቡ አባሊት አና የናንተ
ጌታቸር፡ አባሊችሁ በሆነው ፊሲሌ ብር እንዯሚገባ መረጃው ዯርሶናሌ ተከታትሇን ግን ሌንይዘው አሌቻሌንም ብሇዋሌ፡፡ ተከታትሊችሁ መያዝ የናንተ ዴክመት
አይዯሇም?
ምስክር፡ አይዯሇም
ጌታቸር፡ እሺ እርስዎ ምንም ስህተት አሌሰራሁም ነው የሚለት?
ምስክር፡ አዎ
ጌታቸር፡ ነሃሴ 28/2008 ከቃጠልው በኃሊ ማታ ከምሽት 4 ሰዓት ሊይ ሽርጥ አንገቶት ሊይ ጠምጥመው አጅበውን ሄዯዋሌ አሌሄደም?
ምስክር፡ ሄጃሇው
ጌታቸር፡ ሁለም ታራሚ ሻንጣውን ይዘው ወጥቷሌ?
ምስክር፡ የተሰበሰበ ሻንጣ አሇ
ጌታቸር፡ መነፅር፣ ቀሇበት፣ ሃብሌ፣ ሰዓት፣ ጫማ አስወሌቃችሁን አሌነበረም?
ምስክር፡ አሌነበረም
ጌታቸር፡ በባድ እግር ወስዲችሁናሌ አሌወሳዲችሁንም?
ምስክር፡ በባድ እግር ነበራችሁ

9

ጌታቸር፡ የተሰበሰበውን ንብረት ምን አዯረጋችሁት? ህዲር 10/2009 ከሸዋሮቢት ስንመጣ የተዘረፌነውን ንብረት መሌሱሌን ስልት ፡ “ማረሚያቤቱን
እንዲወዯማችሁ የናንተንም ንብረት አውዴመነዋሌ አሊለኝም?
ምስክር፡ አሊሌኩም
ጌታቸር፡ ነሃሴ 28/2008 ስንት ባስ ነው ወዯ ሸዋሮቢት የሄዯው?
ምስክር፡ አሊስታውስም
ጌታቸር፡ እሺ እኔ ሊስታውሶት 9 ባስ 870 ታራሚ ሄዯናሌ፡፡ መቼም እርስዎ ዘጠኙም መኪና ውስጥ አይሆኑም፡፡ እንዱያውም በፒካፕ የሄደ ይመስሇኛሌ፡፡
ታዱያ የታራሚ ንብረት ሲወሰዴ እየተከታተለ ሲያዩ ነበር?
ምስክር፡ አሊየሁም - አሊውቅም
ዲኞች፡ አሊየሁም እና አሊውቅም ይሇያያሌ፡፡ ንብረት እንዯተወሰዯ አሊውቅም ነው ሲወሰዴ አሊየሁም?
ምስክር፡ የተወሰዯ ንብረት የሇም-አሌተወሰዯም
ጌታቸር፡ የተሰበሰበው ሻንጣ እና ንብረት አሌዯረሰንም፡፡ ታዱያ የት ዯረሰ?
ምስክር፡ ተሰብስቦ ነበረ፡ ከቆይታ በኃሊ ሲሸት እንዱወገዴ ተዯረጓሌ
ጌታቸር፡ ጠሃ እና ቴዎዴሮስ የሚባለት ታራሚዎች መረጃ ይሰጡኝ ነበር ብሇዋሌ
ምስክር፡ አዎ
ጌታቸር፡ ቴዎዴሮስ ያባቱ ስም ማነው?
ምስክር፡ አሊቀውም
ጌታቸር፡ ቴዴሮስ የሚባሇው ከ23ቱ ሞቱ ከተባለት ውስጥ አሇ?
ምስክር፡ አዎ ስንተኛ ተራ ቁጥር ሊይ እንዯሆነ አሊስታውሰውም
ጌታቸር፡ የተከበረው ፌርዴ ቤት ከሱ የታይሌኝ፡ ቴዎዴሮስ የሚባሌ ሰው እንዲሇ
ዲኞች፡ [ክሱን ሊይ የተዘረዘሩትን 23ቱን ስም ዝርዝር ካዩ በኃሊ] እኛ አይነተነዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ መዝገቡን ሲመረምር የሚታይ ነው የሚሆነው
 በ15ኛ ተከሳሽ ፌቅረማርያም አስማማው እና በምስክሩ መካከሌ የነበረ ጥያቄና መሌስ፡፡
ፌቅረማርያም፡ የተከበረው ፌርዴ ቤት ክራውን በነበረው ችልት ምስክሩ አጅበውን ይመጡ ነበር፡፡ የላልች ምስክሮችን ቃሌ ሰምተዋሌ፡፡ እኛ የምስክር ዝርዝር
ስሊሌዯረሰን ምስክር እንዯሆኑ አሊወቅንም ነበር፡፡ ፌርዴ ቤቱም ይህን ተከታትል አሊስፇፀመሌንም፡፡
ዲኞች፡ እንዱህ አይነት ጥቆማ ምስክሩ ከመጀመራቸው በፉት ቢሆን ጥሩ ነው፡፡ እኛ ያሇፌነውን ነገር እናንተ ካያችሁ እየነገራችሁን ምንወስዯውን እርምጃ
እየወሰዴን እንሄዲሇን፡፡
ዲኞች፡ [ሇምስክሩ] ክራውን በነበረው ችልት አጅበዋቸው ይመጡ ነበር?
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ምስክር፡ አዎ
ፌቅረማርያም፡ የተከሰስነው በፀረ ሽብር አዋጁ እንዯሆነ ያውቃሌ፡፡ እኛ በፉትም አዋጁን ስንቃወም የነበረው አንደ በስሚ ስሚ ምስክር ዜጎችን እዴሜ ሌክ እና
ሞት የሚያስፇርዴ በመሆኑ ነው፡፡ ስሇዚህ ሇምጠይቆት ጥያቄ ብቻ ቀጥተኛ ምሊሽ እንዱሰጡኝ አሳስቦታሇሁ፡፡
ፌቅረማርያም፡ አክሽፇነዋሌ ያለት ከእስር ቤት የማምሇጥ ዝግጅት ነበረ ብሇዋሌ
ምስክር፡ አዎ
ፌቅረማርያም፡ እንዳት ነው ያከሸፈት? በጥይት የተመታ ሰው አሇ?
ምስክር፡ የሇም
ፌቅረማርያም፡ ወዯ ሰማይ ተተኩሷሌ?
ምስክር፡ አሌተተኮሰም
ፌቅረማርያም፡ ሉያመሌጥ የነበረ እስረኛን በቁጣ ወይም በንግግር አስቁማችኃሌ?
ምስክር፡ አሊስቆምንም
ፌቅረማርያም፡ ፖሉሶችን አፌነው ሇመሄዴ አቅዯዋሌ ብሇዋሌ፡፡ የታፇነ ፖሉስ ነበር እንዳ?
ምስክር፡ አሌነበረም
ፌቅረማርያም፡ የሙከራ ዝግጅት ያለት ነገር በተግባር የሚገሇፅ ነገር ነበረው?
ምስክር፡ አሌነበረውም
ፌቅረማርያም፡ ታዱያ አክሽፇነዋሌ ይባሊሌ?
ምስክር፡ አዎ ሃሳቡን
ፌቅረማርያም፡ ያከሸፊችሁበት መንገዴ?
ምስክር፡ የእሇቱ ሇት ወይም በዛ አካባቢ ስታስተባብሩ የነበራችሁትን ማግሇያ ቤት ወስዯናችኃሌ
ፌቅረማርያም፡ እኛን ማግሇያ ቤት ስትወስደ ሇማምሇጥ መሞከራችንን ከኛ አረጋግጣችኃሌ?
ምስክር፡ አሊረጋገጥንም
ፌቅረማርያም፡ በማረሚያ ቤቱ አሰራር ያጠፊን ሰው ቃሌ ከመቀበሌ ጨምሮ ክስ እንዯሚቀርብበት እና እንዯሚቀጣ እናውቃሇን፡፡ ከምሽቱ 4 ሰዓት ሊይ ጮክ
ብሇህ አውርተህ ሰው ቀስቅሰሃሌ ብል የሚቀጣ ማረሚያ ቤት ነው፡፡ ታዱያ እኛ ሊይ እንዱህ አይነት ነገር ያሌነበረው ሇምንዴነው? አዝናችሁሌን ነው ወይስ
የማምሇጥ ሙከራ ስሊሌነበረ ነው?
ምስክር፡ ስሊሌነበረ ነው
ፌቅረማርያም፡ ሇመፇታት አንዴ ቀን የቀረው እስረኛ እንኳን ያመሌጣሌ ተብል ስሇሚጠበቅ በከፌተኛ ጥበቃ ነው አይዯሌ የሚዯረገው?
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ዲኞች፡ ቆይ መጀመሪያ እስረኛ ያመሌጣሌ ተብል ይታሰባሌ አይታሰብም የሚሇውን ይመሌሱ
ምስክር፡ እስረኛ ያመሌጣሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡ አንዴ ቀን ቢቀረውም ጥበቃው አይቀንስም
ፌቅረማርያም፡ እኛ በታሪክ ከእስር ቤት ያመሇጡ ሰዎች እንዯጀግና ሲታዩ ነው የምናየው፡፡ ኦፕሬሽን አጋዚ እና ዘመቻ ሙሴ ፉሌሞችም ከእስር ቤት ያመሇጡ
ሰዎችን ያወዴሳለ፡፡ ከእስር ቤት ሉያመሌጥ ያሰበ ሰው ወንጀሇኛ ያስብሇዋሌ?
ምስክር፡ ያስብሇዋሌ፡፡ በህግ ይጠየቃሌ፡፡
ፌቅረማርያም፡ ትሊንት ሲመሰክሩ ሉያመሌጥ ያሰበን እስረኛ እግሩን እንመታዋሇን እያሇ እያሇም እንገዴሇዋሌን ብሇዋሌ
ምስክር፡ እንገዴሇዋሇን አሊሌኩም
ፌቅረማርያም፡ እሺ እግር እንመታሇ ከዛ ቀጥል ዯግሞ እናስቀራሇን ብሇዋሌ፡፡ የምታስቀሩት ከምን ያክሌ ርቀት ሊይ ሲሆን ነው?
ምስክር፡ አሊውቀውም
ፌቅረማርያም፡ የግቢው የመጨረሻ አጥር ግንብ ነው፡፡ ከዛ የሽቦ አጥር አሇ፡፡ ከዛ የቆርቆሮ አሇ፡፡ አንዴ እስረኛ ሉያመሌጥ ነው የሚባሇው የት ቦታ ነው?
ምስክር፡ ከቤቱ ሲወጣ .. ከተፇቀዯሇት ግቢ ሲያሌፌ
ፌቅረማርያም፡ 2ቱ በጥይት ሞቱ የተባለት እስረኞች የቱ ጋር ነው የተገዯለት?
ምስክር፡ አሊውቅም፡፡ በኢንፍርሜሽን ዯረጃ መሞታቸውን ነው የሰማሁት፡፡
ፌቅረማርያም፡ እሺ ቆርቆሮው ስር ተገዴል የሞተ ሰው አሇ?
ምስክር፡ የሇም
ፌቅረማርያም፡ የዯረሰን ክስ ሊይ ሁሇቱ በጥይት ተመተው የሞቱት እስረኞች ፍቶ የሚታየው ቆርቆሮው ስር ነው፡፡ ቆርቆሮው ጋር ሰው ከሞተ ሉያመሌጥ ሲሌ
ነው ማሇት ይቻሊሌ?
ምስክር፡ አይቻሌም
ፌቅረማርያም፡ በቃጠልው ወቅት የት ነበርኩ?
ምስክር፡ ዝዋይ ይመስሇኛሌ ..ተፇርድቦት ነበር.. ከቃጠልው የተወሱ ቀናት በፉት ወዯ ዝዋይ ሄዯዋሌ ይመስሇኛሌ
ፌቅረማርያም፡ ሊስታውሶት፡ ሃምላ 29/2008 ተፇርድብኝ ነሃሴ 14/2008 ወዯ ዝዋይ ሄጃሇው፡፡ ከዝዋይ ሇምርመራ ያመጡኝ እርስዎ ኖት አይዯሌ?
ምስክር፡ አዎ
ፌቅረማርያም፡ ኬት ነው ያመጡኝ? ተፇርድባቸው ዝዋይ ከነበሩ ጋር ነው ወይስ ከቃጠል በኃሊ ከቂሉንጦ ዝዋይ ከተወሰደት ውስጥ?
ምስክር፡ ዝዋይ ተፇርድባቸው ከነበሩት ውስጥ
ፌቅረማርያም፡ በቃጠል ወቅት የተሰበሰበው ብር ስንት ይሆናሌ?
ምስክር፡ አሊስታውሰውም
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ፌቅረማርያም፡ 100ሺ ይሆናሌ
ምስክር፡ ይሆናሌ
ፌቅረማርያም፡ 200ሺስ ይሆናሌ?
ምስክር፡ እኔንጃ
ፌቅረማርያም፡ ከማነው የተሰበሰበው?
ምስክር፡ ከተሰበሰበው ሻንጣ ነው የተሰበሰበው
ፌቅረማርያም፡ ግቢ ውስጥ 3ሺ የሚሆን እስረኛ አሇ፡፡ ሇአንዴ ሰው 200 ብር እንዯሚፇቀዴ ተናግረዋሌ፡፡ ቢያንስ በቃጠልው ወቅት ከእያንዲንደ ታራሚ 100
ብር ቢገኝ 300ሺ ብር ታገኛሊችሁ ማሇት ነው፡፡ የተገኘው ብር የእከላ ነው የምትለት ነገር አግኝታችኃሌ?
ምስክር፡ ከሁለም ነው ብሩ የተሰበሰበው፡፡ የማን የማን ነው አናውቅም፡፡
 በ4ኛ ተከሳሽ አበበ ኡረርጌሳ እና በምስክሩ መካከሌ የነበረ ጥያቄና መሌስ፡፡
አበበ፡ ፋዯራሌ ማረሚያ ቤት ውስጥ 20 ዓመት አገሌግያሇው ብሇዋሌ፡፡ በማረሚያ ቤት ውስጥ ያሇው የህግ የበሊይነት ነው የሰው የበሊይነት?
ምስክር፡ የህግ የበሊይነት
አበበ፡ የህግ የበሊይነት ካሇ እነ ተስፊሁን ጨመዲ፣ ኒሞና ጥሊሁን፣ አየሇ በየነ፣ አብዯታ ኦሊንሳ እና የመሳሰለት ህክምና ተከሌክሇው እንዱሁም ላልች በጥይት
ሲገዯለ የተጠየቀ ሰው አሇ?
ምስክር፡ በጥይት የሚገዯሌ የሇም
አበበ፡ ከዞን 2 ማግሇያ ወዯምትለት ወዯዞን 4 የወሰደን እርስዎኖት አይዯሌ?
ምስክር፡ አዎ
አበበ፡ እዛ ሲወስደን ፤ እየወሰደን ያሇነው የአማራ እና ኦሮሞ ተወሊጅ እንዯሆንን እና ሇምን ዘረኛ ይሆናለ ብዬዎት አሌነበረም?
ምስክር፡ ብሇህ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እኔ ግን በዘረኝነት አሌሰራሁም
አበበ፡ ማረሚያ ቤቱ ከሊይ እስከ ታች በአንዴ ጎሳ የታጠረ ከመሆኑ የተነሳ እኛን የተገሇሌንበት ቦታ መጥታችሁ ስታናግሩን የነበራችሁት የአንዴ ጎሳ አባሊት
አሌነበራችሁም? ካነጋገራችሁን በኃሊስ ሰዴባችሁን አሌሄዲችሁም?
ምስክር፡ እኔ ማንንም አሌተሳዯብኩም
አበበ፡ ከማረሚያ ቤት ሇማምሇጥ ስናቅዴ ከሆነ የዯረሳችሁብን ሇምን ሳትከሱን አሇፊችሁ?
ምስክር፡ በሃሳብ ዯረጃ ብቻ ስሇሆነ በማግሇሌ ብቻ አሇፌናችሁ
አበበ፡ እሺ፡ እኔ በወቅቱ “ምክንያቱን ሳሊውቀው ቅጣት ቤት ገብቻሇው” ብዬ ሇፌርዴ አመሌክቼ እርሰዎ መሌስ እንዱሰጡ ሲጠሩ “ ሇጥበቃ እንዱመቸን ነው”
ብሇው መሌሰዋሌ አሊለም?
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ምስክር፡ ብዬ ሉሆን ይችሊሌ
አበበ፡ ሇምን ተቀጥቼ እንዯሆነ ሇፌርዴ ቤት አሌተናገሩም?
ምስክር፡ በብዙ መዝገብ ሊይ ምሊሽ ስሇምሰጥ እኔ ምን እንዲሌኩ ትዝ አይሇኝም፡፡
 በ ኛ ተከሳሽ ድ/ር ፌቅሩ ማሩ እና በምስክሩ መካከሌ የነበረ ጥያቄና መሌስ፡፡
ድ/ር ፌቅሩ፡ በቃጠል ጊዜ የተሰበሰቡትን ንብረቶች አስወግዯናሌ ብሇዋሌ፡፡ የንብረት አወጋገዴ ስርዓት አሊችሁ?
ምስክር፡ አዎ
ድ/ር ፌቅሩ፡ የማቃጠሌ መብት ማን ሰጣችሁ? የህግ አግባብ ይዛችሁ ነው? የአንዴን ታራሚ ንብረት ወስድ የማቃጠሌ ስሌጣን ማረሚያ ቤቱ አሇው?
ምስክር፡ የሇውም
ድ/ር ፌቅሩ፡ በእሇቱ ጥይት ወዳት ነበር የሚተኮሰው?
ምስክር፡ ወዯ የአቅጣጫው ይተኮስ ነበር
ድ/ር ፌቅሩ፡ ወዯ የአቅጣጫው ሲለ?
ምስክር፡ ወዯ ሊይ
ድ/ር ፌቅሩ፡ በሰዓቱ ከማረሚያ ቤቱ በውጪ በኩሌ እንዯነበሩ ተናግረዋሌ፡፡ የሚተኮስበትን አቅጣጫ በምን አወቁ?
ምስክር፡ በግምት ነው
ድ/ር ፌቅሩ፡ እንማን እንዯሚተኩሱ እና ወዳት እንዯሚተኩሱ ትእዛዝ ሰጥተዋሌ?
ምስክር፡ አሌሰጠሁም
ድ/ር ፌቅሩ፡ የማስተባበር ስራ ነበር የምሰራው ብሇዋሌ፡፡ ማስተባበር ዯግሞ የሚተኩሰውንም ይመሇከታሌ፡፡ እሺ አቃቤ ህግ በማስረጃነት ባያያዘው የሰነዴ
ማስረጃ ገፅ 36 ሊይ የእሳት እና አዯጋ መከሊከሌ ሪፖርት ያዯረገው “በፀጥታ ክፌለ ጥይት የመተኮስ እና የመናበብ ችግር” እንዲሇ ይገሌፃሌ፡፡ እሳት አዯጋ እሳቱን
ሉያጠፊ በመጣ ወቅት እናንተ ስትተኩሱ እንዯነበር እና ስራቸውንም እንዲወካችሁ ነው የሚገሌፀው፡፡
ምስክር፡ ስሇሪፖርቱ የማውቀው ነገር የሇም
ድ/ር ፌቅሩ፡ አንዴ ሰው ሲሸሽ ወዯ ጥይት ወዯሚተኮስበት ነው የሚሄዯው ወይስ ወዯ ማይተኮስበት?
ምስክር፡ ሸሺው ነው የሚያውቀው፡፡ ሸሺው በሚያዋጣው መንገዴ
[በከሰዓቱ ችልት ቶፉቅ የሚባሌ ተከሳሽ ምሳ ሰዓት ሊይ ከቂሉንጦ የመጡ አባሪዎቹ ተፇቅድሊቸው ሲሰግደ እሱ ግን እንዲይሰግዴ ከቃሉቲ አጅቦት የመጣው
ፖሉስ እንዯከሇከሇው እና አመክሮህን ትበሊሇህ እያሇ እንዲስፇራራው ገሌፆ ስሇተረበሸ እና ስሊሌሰገዯ ወዯ ቃሉቲ እንዱሄዴ እንዱፇቀዴሇት ጠይቆ ነበር፡፡ ዲኛው
ግን አጅቦት የመጣው ፖሉስ የግሌ ችግር ከሆነ በላሊ ጊዜ ሉሻሻሌሇት እንዯሚችሌ በመጠቆም እሱ የሚሄዴ ከሆነ ችልቱም እንዯሚቆም በመግሇፃቸው ላልች
ተከሳሾችም ቶፉቅን አግባብተውት ችልቱ ቀጥሎሌ፡፡]

14

 በ ጠበቃ ሙስጠፊ ሽፊ እና በምስክሩ መካከሌ የነበረ ጥያቄና መሌስ፡፡
ጠበቃ፡ ነሃሴ 28/2008 እርስዎ ሽጉጥ የዘው ነበር?
ምስክር፡ አዎ
ጠበቃ፡ ረብሻ ስሇነበረ ነው ወይስ?
ምስክር፡ ረብሻ ባየኖርም እይዛሇሁ
ጠበቃ፡ ነሃሴ 28/2008 ድ/ር ፌቅሩ ነበሩ?
ምስክር፡ በነሃሴ 27/2008 ሇህክምና ወዯ ቃሉቲ ሄዯዋሌ
ጠበቃ፡ ማን ፇቅድ ነው የሄደት
ምስክር፡ ሃኪም
ጠበቃ፡ አበበ ኡርጌሳ እና ላልች ወዯ ማግሇያ ቤት ተወስዯዋሌ ብሇዋሌ?
ምስክር፡ አዎ
ጠበቃ፡ እነሱ የነበሩበት ቦታ የተቃጠሇበት ቦታ ነበር?
ምስክር፡ አሌነበረም
ጠበቃ፡ አስከሬን ሇፖሉስ ሰጠን ብሊችኃሌ፡፡ ስንት አስከሬን ነበር?
ምስክር፡ 23
ጠበቃ፡ አስከሬን ማን ነው ያነሳው?
ምስክር፡ ፖሉስ
ጠበቃ፡ የዯረሰውን ጉዲት ከቃጠልው በኃሊ ገብተው አየተዋሌ?
ምስክር፡ አሊየሁም
ጠበቃ፡ ሇምንዴነው ገብተው ያሊዩት?
ምስክር፡ ውጪ ስራ ስሇነበረኝ ነው
ጠበቃ፡ ነሃሴ 28/2008 ወይም ከዛ በኃሊ ግምገማ ስታዯርጉ አባሌ ሊይ አዯጋ ዯርሷሌ?
ምስክር፡ አዎ በዴንጋይ የተመቱ አለ ቁጥራቸው አሊቀውም
ጠበቃ፡ ሌክ የ23ቱን ታራሚዎች እንዯተፃፇው የአባልቹ ሇምን አሌተፃፇም?
ምስክር፡ 8 ይሆናለ ጉዲት የዯረሰባቸው አባሊት
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ጠበቃ፡ ስሇምግቡ ጉዲይ የተወያያችሁት ከሁለም ታራሚ ጋር ነበር?
ምስክር፡ አዎ
ጠበቃ፡ የታራሚው ምሊሽ ምነበር?
ምስክር፡ የሚዯግፌም የሚቃወምም አሇ
ጠበቃ፡ አተት ተገኝቶ ነበር?
ምስክር፡ ዞን 3ት ውስጥ ተገኝቶ ነበር
 በ18ኛ ተከሳሽ አንጋው ተገኝ እና በምስክሩ መካከሌ የነበረ ጥያቄና መሌስ፡፡
አንጋው፡ የተከበረው ፌርዴ ቤት ምስክሩ ሽጉጥ ይዘው ከሆነ የፇተሹሌኝ
ዲኞች፡ ሽጉጥ ይዘዋሌ
ምስክር፡ አሌያዝኩም
አንጋው፡ ማረሚያ ቤቱ የእዝ ሰንሰሇት አሇው የሇውም?
ምስክር፡ አሇው
አንጋው፡ የቃጠልው ቀን የእዝ ሰንሰሇት ሳይጠበቅ ሇምን ተተኮሰ?
ምስክር፡ ዴንገተኛ ስሇሆነ ሁለም ኃሊፉ እርምጃ ወስዶሌ
አንጋው፡ ከእስረኛ ጋር ፀብ የሇኝም ይሊለ ነገር ግን እዚም ያሇ እስረኛ የጮሃሌ ቃሉቲ ያሇም ይጮሃሌ ሇምንዴነው?
ምስክር፡ አሊውቅም
አንጋው፡ ከእስር ቤት የማምሇጥ ሙከራው ሊይ ነበርኩበት?
ምስክር፡ አዎ
አንጋው፡ ምን እርምጃ ወሰዲችሁብኝ? አገሇሊችሁኝ?
ምስክር፡ አሊገሇሌንህም፡፡ ግን እየተከታተሌንህ ነበር፡፡ አንዳ ሰማያዊ ነኝ ትሊሇህ አንዳ ግ7 ነኝ ትሊሇህ
አንጋው፡ የማምሇጥ ዝግጅት ማሇት?
ምስክር፡ ዞን 1 የማምሇጥ ሙከራ የማነሳሳት ስራ ትሰራ ነበር
አንጋው፡ ማንን አስተባበርኩ?
ምስክር፡ ማን ማንን እንዯሆነ አሊውቅም፡፡ አባሌ ነው የነገረኝ፡፡
አንጋው፡ መንግስት የሇም ብዬ አውርቼ ነበር?
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ምስክር፡ አዎ፡፡ ኢንፍርሜሽን ዯርሶኛሌ፡፡
አንጋው፡ በ29/12/2008 ሸዋሮቢት ጠዋት የቺን ጃኬት ሇብሰው ካሳ መሃመዴ ወይም ኩባን ምን እንዯተናገሩት ያስታውሳለ? ጥይት ነበር የሚገባህ አሊለትም?
ምስክር፡ አሊሌኩትም
አንጋው፡ ሸዋሮቢት ሇማን ነው ያስረከቡን? የማነ ሇሚባለ ሃሊፉ እና በ15/1/2009 አግባውን በሚስማር ሇመታው አስገዯ ተስፊዬ ጫካ ውስጥ አሊስረከቡንም?
ምስክር፡ ጊቢ ውስጥ ነው ያስረከብኳችሁ
አንጋው፡ ስንት ጥይት ተኮሱ?
ምስክር፡ አሌተኮስኩም
 በዴጋሚ ጥያቄ ተከሳሽ በአቃቤ ህግና እና በምስክሩ መካከሌ የነበረ ጥያቄና መሌስ፡፡
አቃቤ ህግ፡ በምን አግባብ ነው ዞን 1 እና ዞን 2 ይገናኙ የነበረው?
[ጥያቄውን ምስክሩ በግሌፅ የመሇሱት ስሇሆነ መጠየቅ የሇበትም በሚሌ ከተከሳሾች መቃወሚያ ገጥሞት የነበረ ቢሆንም አቃቤ ህግ ጥያቄውን እንዱቀጥሌ ዲኞች
ወስነዋሌ፡፡]
ምስክር፡ ቀጥታ ግንኙነት የሇም ግን ፋስታሌ በእንጀራ እየተጠቀሇሇ ወረቀት በውስጡ ተዯርጎ ይሊሊካለ
አቃቤ ህግ፡ ፌተሻ ካሇ ብሩን እንዳት ነው የሚያስገቡት?
ምስክር፡ በህገ ወጥ ነው የሚገባው
አቃቤ ህግ፡ ድ/ር ፌቅሩ ብሩ የገባሊቸዋሌ የሚሌ መረጃ የዯረሶት ሇምን አገሌግልት ሉጠቀሙበት ነው?
ምስክር፡ ቃጠልው እና ችግሩ እንዱነሳ
አቃቤ ህግ፡ መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ ሇብቻቸው ሇብቻ ጥበቃ ተዯርጎሊቸው ሲመሊሇሱ ነበር ብሇዋሌ፡፡ መቼ ነው ሇብቻቸው በጥበቃ ሲሄደ የነበረው?
ከቃጠልው በፉት ነው በኃሊ?
[ጥያቄው ከዚህ ቀዯም የተመሇሰ ስሇሆነ መጠየቅ የሇበትም በሚሌ ከመቶ አሇቃ ማስረሻ መቃወሚያ ገጥሞት የነበረ ቢሆንም አቃቤ ህግ ጥያቄውን እንዱቀጥሌ
ዲኞች ወስነዋሌ፡፡]
ምስክር፡ ከቃጠልው በኃሊ
አቃቤ ህግ፡ እነ መቶ አሇቃ ማስረሻ ሰጤ እና ላልቹ ተገሇው ከነበ እንዳት ሉያሰሳሱ የችሊለ
ምስክር፡ በፌርዴ ቤት ይገናኛለ
አቃቤ ህግ፡ ብዙዎቹን የምስክርነት ቃሌዎን ሲሰጡ ሰምቼ ነው ሲለ ነበር፡፡ እንዳት ነው?
ምስክር፡ እሇታዊ መረጃዎችን የሚሰበስቡት ላልች ናቸው፡፡ ከታራሚዎች ጋር ቀረቤታ ያሊቸው፡፡ ከነሱ ነው መረጃውን የማገኘው፡፡
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 በፌርዴ ቤቱ የማጣሪያ ጥያቄ የምስክሩ መሌስ፡፡
ዲኞች፡ ተኩስ ሇመተኮስ እዝ ያስፇሌጋሌ? ምን ሲሆን ነው ትእዛዝ የሚጠበቀው? ምን ሲሆን ነው ሃሊፉ ራሱ እርምጃ የሚወስዯው? በፅሁፌ የተቀመጠ ነገር አሇ?
ምስክር፡ በፅሁፌ የተቀመጠ ነገር የሇም፡፡ ዞሮ ዞሮ ችግር ከተነሳ አባሌ የራሱን እርምጃ ይወስዲሌ
ዲኞች፡ ገንዘብ እንዯሚገባ መረጃ ይዯርሰን ነበር ብሇዋሌ፡፡ ሇመያዝም እንቅስቃሴ አዴርጋችሁ እንዲሌተሳካሊችሁ ተናግረዋሌ፡፡ የሚዯርሳችሁ መረጃ ትክክሇኛ
መሆኑን በምን ማረጋገጥ ትችሊሊችሁ?
ምስክር፡ መረጃው እንዯመጣ እንከታተሊሇን
ዲኞች፡ የቃጠል መነሻ የምግብ መከሌከሌ ሆነ እንጂ እቅዴ ስሊሊቸው ነው አመፅ ያነሳሱት ብሇዋሌ፡፡ ምግብ ባይከሇከሌ ኑሮ ቃጠል ወይም አመፅ ይነሳ ነበር?
ምስክር፡ የተወሰነ ቀን ጨምር ይሆናሌ እንጂ አይቀርም
ዲኞች፡ ስንት ቀን ይቆይ ነበር
ምስክር፡ አይታወቅም፡፡ መፇጠሩ ግን አይቀርም ነበር
ዲኞች፡ ገንዘቡ እንዳት ነው ሇአመፁ መነሻ የሆነው?
ምስክር፡ በገንዘብ ሃይሌ የሚገዛ ሰው ስሊሇ እና ገንዘቡ ችግር ሇሚፇጥሩ ሰዎች ስሇተከፊፇሇ
ዲኞች ፡ 15ኛ ተከሳሽ (ፌቅረማርያም አስማማው) ከቃጠልው ከ15 ቀን በፉት ወዯ ዝዋይ ሄድ ነበር፡፡ ከዛም በፉት ማግሇያ ቤት ነው የነበረው፡፡ ሇምን ከዝዋይ
እንዱመጣ አዯረጉ? ምርመራ ውስጥ በምን መሌኩ ተገናኝቶ ነው ያቀሊቀሊችሁት?
ምስክር፡ ምርመራ እየተካሄዯ እያሇ ነው እንዱጠራ የተዯረገው፡፡ አምጡ ስሇተባሌን ነው ያመጣነው፡፡
ዲኞች፡ መቶ አሇቃ ማስረሻ፣ ፌቅረማርያም እና አበበ ከቃጠልው ከሁሇት ወር በፉት ማግሇያ ቤት ገብተዋሌ ብሇዋሌ፡፡ ከቃጠልው ጋር እንዳት ተገናኝተው
ነው?
ምስክር፡ ማግሇያ ከመግባታቸው በፉት ያነሳሱ ነበር፡፡ ከዛ በኃሊም ፌርዴ ቤት እና ሆስፒታሌ ይገናኛለ፡፡

የከሰዓቱ ችልት ሰዏት አሌቋሌ፡፡ ምስክሩም ምስክርነታቸውን በመጨረሳቸው እንዱመሇሱ ተነግሯቸዋሌ፡፡ ቀሪ የአቃቤ ህግ ምስክሮችን
ሇመስማት በተያዘው ቀጠሮ መሰረት ሇነገ 26/4/2010 ተሊሌፎሌ፡፡

ታህሳስ 26/2020
 በቅዴሚያ የሚመሰክረው አበበ ሻኒ የሚባሌ መሆኑን፤ በ30ኛ ተከሳሽ (አብደሌጋፊር) እና በ25ኛ ተከሳሽ (ዯረጄ መርጋ) ሊይ በ28/12/2008
በቂሉንጦ ቃጠል በህይወት እና በንብረት ሊይ ሇተፇጠረው አዯጋ የነበራቸውን ተሳትፍ እና ከቃጠልው በፉትም ዝግጅት እንዯነበራቸው
እንዯሚያስረደሇት አቃቤ ህግ ተናግሯሌ።
 ምስክሩ እንዱቀርቡ በሚጠሩበት ጊዜ አሇመኖራቸው ታውቋሌ። ከቃሉቲ ማረሚያ ቤት እንዲሊመጧቸው በማሳወቅ ላሊ ምስክር ቀዴመው
እንዱሰሙ እና የተጠቀሱት ምስክርን የቃሉቲ ማረሚያ ቤት ሇከሰአት እንዱያቀርባቸው ዲኞች ትእዛዝ ሰጥተዋሌ። ተከሳሾቹ አቃቤ ህግ ከ5ወር በሊይ
ጊዜ ተሰጥቶት ምስክሮች አሌመጡም አሌቀረቡሌኝም እያሇ ጊዜ ሉፇጅባቸው እንዯማይገባ፣ ከመካከሊቸው ቀዴሞ በቀረበባቸው ክስ ነፃ የተባለ
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እንዲለ እና ሇሚባክንባቸው ጊዜ ካሳ የሚያሰጥ የህግ አግባብ እንዯላሇ ተናግረዋሌ። ምስክሮችን ሇመጠበቅ የሚሰጠው ቀጠሮ እንዱታሇፌ እና ብይን
እንዱሰራሊቸውም ጠይቀዋሌ።
 ከቃሉቲ ማረሚያ ቤት የሚቀርበው ምስክር እስኪመጣ ላሊ ቀርቦ የነበረ ምስክር የምስክርነት ቃለን እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡ አሇማየሁ ብርሃኑ ይባሊሌ

ምስክሩ። በ9ኛ ተከሳሽ (ምትኩ ዯበሊ) ሊይ እንዯሚመሰክር ተናግሮ የሚከተሇውን ምስክርነት ሰጥቷሌ፡፡

ምስክሩ አቃቤ ህግ ባቀረበሇት ዋና ጥያቄ መሰረት የሰጠው ምስክርነት
 ቃጠልው በተከሰተበት ወቅት ታራሚ ሆነው ዞን አንዴ እንዯነበሩ እና በዞኑ የእስረኞች ኮሚቴ ሆነው ይሰሩ እንዯነበር
 ነሃሴ 26/2008 ቀን የማረሚያ ቤቱ አስተዲዯር የቤተሰብ ምግብ አይገባም ብሇው ከወሰኑ በኋሊ የታራሚ ኮሚቴዎችን ሰብስበው እንዯነገሯቸው
ከዛም በየዞኑ እና በየቤቱ ሇሚገኙ ላልች ታራሚዎች ንገሩ መባሊቸውን
 የቤተሰብ ምግብ እንዯማይገባ ሇታራሚዎች ንገሩ ብሇው ሇሰበሰቧቸው አስተዲዯር ሮች፤ በማረሚያ ቤቱ የበጀት እጥረት ስሊሇ ከቤተሰብ የሚመጣ
ምግብ ከላሇ ማረሚያ ቤቱ የሚያቀርበው ምግብ በቂ እንዲሌሆነ፣ ቢያንስ የበሰሇ የቤተሰብ ምግብ እንዱገባ እንዱፇቀዴ ካሌሆነ ግን ከላልች ብሶቶች
ጋር ተዯማምረው ችግር ሉያስከትሌ ይችሊሌ በማሇት ሁለም የታራሚዎች ተወካዮች ተቃውሟቸውን መግሇፃቸውን
 የሰበሰቧቸው አስተዲዯሮች ግን ያቀረቡትን ሃሳብ ሳይቀበሎቸው እንዯቀሩ፣ የቤተሰብ ምግብ እንዲይገባ የተባሇውም ዞን ሶስት ሊይ አተት ተገኝቷሌ
ተብል እንዯሆነ
 ነሃሴ 27/2008 ማታ ሊይ ጩኸት እንዯነበረ፣ በነጋታው ጠዋት በራቸው ዘግይቶ መከፇቱን፣ ሉቆጥሯቸው የመጡ ፖሉሶችም የሚናገሩት ነገር ጥሩ
እንዲሌነበረ፣ ሇቁርስ የመጣውን ዲቦ እየተነሳ መወርወር እንዯተጀመረ፣ ሻዩም እንዯፇሰሰ፣ ከቆጠራ በኋሊ በየቤታቸው ገብተው በሩ እንዯተዘጋባቸው፣
የተኩስ ዴምፅም ይሰማ እንዯነበረ፣ ትሌቅ ዴንጋይ ሇአራት እና ሇአምስት ይዘው ከተፇረካከሰ በኋሊ ዴንጋይ መወርወር እንዯተጀመረ
 ተከሳሹ ምትኩ ዯበሊ ነሃሴ 28/2008 ቀን ጠዋት ሊይ ይኖሩበት የነበረውን ቤት(5ኛ ቤት) በር ሲሰበር ተሳታፉ እንዯነበር፣ በሩን ይሰብር የነበረውም
የአሌጋ ብረቶችን ተጠቅሞ እንዯሆነ፣ የቤታቸውን በር በመስበር የታሰተፈት ሰዎች ወዯ 12 እንዯሚጠጉ፣ በተጨማሪም ተከሳሹ የማረሚያ ቤቱን
ዩኒፍርም ማቃጠለን እና ላልችንም ሌብሳቸውን እንዱያወጡ እና እንዱያቃጥለ ማዴረጉን
 "ምትኩ ምን ስሇሆነ ነው ላልቹን ሌብስ አውጡ የሚሇው?" ተብል ከአቃቤ ህግ ሇቀረበሇት የምስክሩ ምሊሽ
 በአካሌ ሲታይ ገዘፌ ስሇሚሌ እንጂ ላልችን ሇመምራት እውቀትም የሇውም የትምህርት ዝግጅት የሇውም። ላልች ሲያዯርጉ አይቶ ነው።" ሲሌ
መሌሷሌ።
 "አመፅ ሇመምራት የትምህርት ዝግጅት ይጠይቃሌ?" ተብል ከአቃቤ ህግ ሇቀረበሇት ጥያቄ ምስክሩ "ግምቴ ነው" የሚሌ ምሊሽ ሰጥቷሌ።

ምስክሩ ከጠበቃ ሙስጠፊ ሽፊ ሇቀረበሇት መስቀሇኛ ጥያቄ የሰጠው ምስክርነት
ጠበቃ : የመሳሪየ ተኩስ ባይኖር ታራሚውን ማረጋጋት ይቻሌ ነበር?
ምስክር: ይቻሊሌ
ጠበቃ: የቤተሰብ ምግብ አሇመግባቱን በተመሇከተ ሇአስተዲዯሩ ጋር የነበረው ስብሰባ መቼ ነበር? ስንት ነበራችሁ?
ምስክር: በ26/12/2008 ነበር ስብሰባው ከየዞኑ የተወከሌን የታራሚ ኮሚቴዎች 20 እንሆን ነበር
ጠበቃ: 20ዎቻችሁም ተቃውሞ አቅርባችኋሌ?
ምስክር: አዎ
ጠበቃ: ሇታራሚዎች ስትነግሩስ ተቃውሞ ገጥሟችኋሌ?
ምስክር: አዎ
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ጠበቃ: በ28/12/2008 ተኩስ በነበረ ሰአት ሃሊፉዎች ነበሩ?
ምስክር: ተክሊይ አሌነበረም። ገ/ማርያም ነበረ።
ጠበቃ: የሞተ ወይም የተጎዲ አይተሃሌ?
ምስክር: እኛ ዞን አሊስታውስም
ጠበቃ: ነሃሴ 28/2008 ቆጠራ ተዯርጓሌ?
ምስክር: አዎ
ጠበቃ: ሉቆጥሩ የነበሩ ፖሉሶች ሁኔታ ጥሩ አሌነበረም ሲለ?
ምስክር: ጥሩ ያሌሆነ ነገር እያሳዩ እና እየተናገሩ ነበር የገቡት። የፖሉሶቹን ንግግር ስሰማ ፇርቼ ነበር።
ጠበቃ: ተኩሱ የነበረው ከቃጠልው በፉት ነው
ምስክር: አዎ
ጠበቃ: ተኩሱ ወዳት ነበር?
ምስክር: ወዯ ሰማይ
ጠበቃ: በምን አወቁ ወዯ ሰማይ መሆኑን?
ምስክር: በግምት ነው
ጠበቃ: ምትኩ (ተከሳሽ) ዩኒፍርሙን አውሌቆ የት ነው የጣሇው?
ምስክር: ግቢ ውስጥ ዩኒፍርሞች እየተቃጠለ የነበረበት ቦታ ነው። የላልችንም አቃጥሎሌ።
በጠበቃ ሰይዴ አብዯሊ የቀረበ መስቀሇኛ እና ምስክሩ የሰጠው መሌስ
ጠበቃ: ምትኩ ላልች ሰዎችንም ዩኒፍርም አውጡ እያሇ ያስገዴዴ ነበር ብሇዋሌ አይዯሌ?
ምስክር: አዎ
ጠበቃ: እሱ ራሱ በላልች ተገድ ይሁን አይሁን የሚያውቁት ነገር አሇ?
ምስክር: የሇም
ጠበቃ: የምግብ መከሌከለ ጉዲይ ከላልች ብሶቶች ጋር ተጨምሮ ነው ሁኔታዎች የተባባሱት እና የቃጠል መንስኤ የሆነው ብሇዋሌ። ላልች ብሶቶች ያሎቸው
ምንዴናቸው?
ምስክር: 1ኛ የምግቡ ጉዲይ ነው። ሁሇተኛ የፌርዴ መዘግየት ነው። ሶስተኛ ውስጣዊ ችግር ነው። ማረሚያ ቤቱ የሰጠው ዩኒፍርምም ተቃውሞ ነበረበት።
ጠበቃ: ምትኩ በሩን ሲመታ ነበር ላልችም አብረውት ነበሩ ብሇዋሌ። ከብዙዎች መሃሌ እንዳት ሇዩት? ምትኩ ምኑን ይምታ እንዳት ይምታ በምን ሉያውቁ
ቻለ?
ምስክር: ብዙ ሲባሌ በሺዎች የሚቆጠሩ ሳይሆን ከ5 እስከ 12 ይሆናለ።

ምስክሩ ከአቃቤ ህግ ሇቀረበሇት ዴጋሜ ጥያቄ የሰጠው ምሊሽ
አቃቤ ህግ: እርስዎ ሌብስ አውሌቀው ወርውረዋሌ?
ምስክር: ወርውሬአሇው
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አቃቤ ህግ: እናንተ ዞን ቃጠል ተነስቶ ነበር?
ምስክር: አሌነበረም
አቃቤ ህግ: ዞን 2 እና ዞን 3 ቃጠል ነበር ብሇዋሌ። ተኩሱ ከቃጠልው በፉት መሆኑን በምን አወቁ?
ምስክር: መጀመሪያ ተኩስ ነበር ከዛ ነው ቃጠል የነበረው
አቃቤ ህግ: እናንተ ዞን ሆናችሁ የዞን 2 ወይም የዞን 3 መሬት ይታያችኋሌ እንዳ?
ምስክር: አይታየንም
አቃቤ ህግ: መሬት ሊይ እሳት ቢኖር ይታያችኋሌ?
ምስክር: አይታየንም
አቃቤ ህግ: ምትኩ የተሇያየ ተፅእኖዎች እንዲለበት ተናግረዋሌ። በምን ሉያውቁ ቻለ?
ምስክር: ከምትኩ ጋር አንዴ አመት ኖረናሌ። በውስጡ ተፅእኖዎች እንዲለበት አውቃሇው።
አቃቤ ህግ: ቃጠልው የተነሳው በምግብ ክሌከሊው እና ላልች ተፅእኖዎች ነው ብሇዋሌ። ከነዚህ ተፅእኖዎቸወ ውጪ ላልች ምክንያቶች ይኑሩ አይኑሩ
የሚያውቁት ነገር አሇ?
ምስክር: የኔ እውቀት እዚ ዴረስ ነው።
አቃቤ ህግ: ምትኩ ላልችን ሲያስፇራራ አይተዋሌ?
ምስክር: ላልችን በማየት ነው የተከተሇው።
 ጠዋት ከቃሉቲ ማረሚያ ቤት አሌቀረበም ተብል የነበረው ምስክር በከሰአት ችልት ቀርቦ ምስክርነቱን ሰጥቷሌ።
 የሚመሰክረው 30ኛ (አብደሌጋፊር) እና 25ኛ (ዯረጄ መርጋ) ተከሳሾች ሊይ እንዯሆነ እንዱሁም በ28/12/2008 ቃጠልው በተከሰተ እሇት
የተጠቀሱት ተከሳሾች የነበራቸውን ተሳትፍ እና ከዛም በፉት ዝግጅት ሲያዯርጉ እንዯነበር እንዯሚያስረዲሇት አቃቤ ህግ በጠዋቱ ችልት መናገሩ
የሚታወስ ነው

ምስክሩ አበበ ሻኒ በአቃቤ ህግ ዋና ጥያቄ መሰረት የሰጠው ምስክርነት የሚከተሇው ነው
 ተከሳሾቹን የሚያቃቸው ቂሉንጦ ዞን 3 ሁሇተኛ ቤት አብረው ይኖሩበት በነበረበት ወቅት መሆኑን፤ ግንቦት ወር 2008 አካባቢ ዞን 3 ሊይብረሪ
ውስጥ በዯረጄ እና አብደሌጋፊር መሪነት አመፅ ሉቀሰቅስ የሚችሌ ስብሰባ ማዴረጋቸውን፤ በስብሰባው የተካፇለት እስረኞች 60 እንዯሚዯርሱ እና
ሊይብረሪው ሞሌቶ ውጪም ቆመው እንዯነበር፤ እሱ (ምስክሩ) እና ላልች ጓዯኞቹ ከሊይብረሪው ፉት ሇፉት ያሇ ቦታ ሊይ ባህሊዊ የገበጣ ጨዋታ
ይጫወቱ እንዯነበር፤ በስብሰባው የሚያነሷቸው ነጥቦች በፌርዴ ቤት ስሇሚሰጧቸው ረጅም ቀጠሮዎች፣ ማረሚያ ቤቱ የሚያቀርበው ምግብ ጥራት
ማነስ እና የምግብ በጀት እጥረት ጉዲይ መሆኑን፤ ተሰብስበው እያሇም የዞን 3 ሃሊፉ የሆነው በርሄ ሉያናግራቸው ሲመጣ የማረሚያ ቤት አስተዲዯር
ሃሊፉውን ካሌሆነ እሱን ማናገር እንዯማይፇሌጉ እንዯገሇፁሇት፤ በስብሰባው የሚያነሷቸው ነጥቦች ሇብጥብጥ እና ሁከት ሇመፌጠር የሚጠቀሙባቸው
ሰበቦች እንዯሆኑ
 በ28/12/2008 ጠዋት ሊይ ከቆጠራ በኋሊ ላሊ ጊዜ ክፌት የሚሆነው የዞኑ በር እንዯተዘጋ፤ ከዛም ከዞን 2 በጥቁር ፋስታሌ የተጠቀሇሇ ነገር እነሱ
ወዲለበት ዞን (ዞን 3) መወርወሩን፤ በፋስታለ የተጠቀሇሇው ወረቀት ከተነበበ በኋሊም ጭብጨባ እንዯነበረ፤ በወረቀቱ የነበረው ነገር "እስከ 3 ሰአት
በሩ ካሌተከፇተ ብጥብጥ እናስነሳሇን" የሚሌ ነገር መሆኑን
 ዯረጄ መርጋ ዩኒፍርሙን ያሊወጣ እናቱ ትበዲ እያሇ ታራሚው ሌብሱን እንዱጥሌ ሲያዯርግ እንዯነበረ
[ዲኞች በመሃሌ ገብተው "እርስዎ ትሌቅ ሰው ስሇሆኑ እንዱህ አይነት ቃሌ መጠቀም የሇቦትም። ፀያፌ ቃሌ እያለ መጠቀም ይችሊለ። ብሇው አስተያየት
ሰጥተውት ነበር። ምስክሩም "የነበረውን ሁኔታ እንዯነበረ ሇመግሇፅ ነው" በማሇት ምሊሽ ሰጥቷሌ]
 በአብደሌጋፊር እና በዯረጄ መሪነት እስረኛው ዩኒፍርም እያወጣ ግቢ ውስጥ ሲቃጠሌ እንዯነበረ፤ በመቀጠሌ አብደሌጋፊር በእንጨት እሳቱን
ከውጪ ይዞ ሁሇተኛ ቤት ፌራሽ ሊይ በማዴረግ ቤቱ እንዱቀጣጠሌ ማዴረጉን
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 "ዯረጄ መርጋ እኛን የጋምቤሊ እና የቤንሻንጉሌ ሌጆችን ከኛ ጋር መሰሇፌ አሇባችሁ። መሬታችሁ ሇዯቡብ ሱዲን ተሸጧሌ። ሇዚህ ስርአት መገዛት
የሇባችሁም። እኛ የፖሇቲካ እስረኞች ረጅም ቀጠሮ ነው የሚሰጠን።" እያሇ ይቀሰቅሳቸው እንዯነበረ
 "በተሇይም የጋምቤሊ እና የዯቡብ ሌጆች በትምህርት የገፈ ስሊሌሆኑ" በዯረጄ መርጋ በኩሌ እነሱን የመጠቀም ነገር እንዯነበረ
 የቤተሰብ ምግብ እንዯማይገባ የሚገሌፀው ማስታወቂያ የተሇጠፇው በ27/12/2008 መሆኑን እና የተሇጠፇውም ሇታራሚው ጤንነት ሲባሌ መሆኑን
 አብደሌጋፊር ሁሇተኛ ቤት ያሇ ፌራሽ ሊይ እሳት በመሇኮሱ በዞኑ ያለ 8 ቤቶች እና ላልች ንብረቶች መውዯማቸውን እንዱሁም 4ኛ ቤት ሲቃጠሌ
ውስጥ የነበረ ታዯሰ ቦጋሇ የሚባሌ አእምሮ በሽተኛ የሆነ እስረኛ መሞቱን
ምስክሩ በተከሳሾች እና በጠበቆች የቀረቡሇት መስቀሇኛ ጥያቄዎች እና ምስክሩ የሰጣቸው መሌሶች
ጠበቃ [ኑሩ ሰይዴ]: እርሶ ዯረጄ በቀሰቀስዎ መሰረት በቃጠልው ቀን ተሳትፇዋሌ?
ምስክር: አሌተሳተፌኩም። ወዯፉትም አሌሳተፌም።
ጠበቃ [ኑሩ ሰይዴ]: ከእርሶ ውጪ ዯረጄ ሲቀሰቅሳቸው የነበሩ የቤኒሻንጉሌ እና የጋምቤሊ ሌጆች እነማን ናቸው?
ምስክር: ኤርሚያስ፣ ኢንስፔክተር ኢስሮም፣ ዲግም እና ላልችም በርካቶች
ጠበቃ [ኑሩ ሰይዴ]: እነዚህ ሌጆች በቃጠልው ወቅት ተሳትፇዋሌ?
ምስክር: አሌተሳተፈም
ጠበቃ [ኑሩ ሰይዴ]: ሊይብረሪ ተሰበሱ ያለ ቀን ነው የዞን ተጠሪው በርሄ ያናገራቸው?
ምስክር: አዎ። ከዛ በኋሊ ግን የማረሚያ ቤቱ አስተዲዯር እንዲወያያቸው መረጃው አሇኝ
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: እርስዎ በጉራፇረዲ የዯህንነት እና የፀጥታ ዘርፌ ሃሊፉ ነበሩ አይዯሌ?
ምስክር: አዎ
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: ስሇ ዯህንነት እና ፀጥታ ያውቃለ ማሇት ነው?
ምስክር: አዎ
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: እኛ ሇአመፅ እና ሁከት ስናዯራጅ የሚያውቁ ከሆነ ሇምን ሇሃሊፉ አሌተናገሩም ወይም አሊመሇከቱም?
ምስክር: ሇዞን ሶስት ተጠሪዎች አመሌክቻሇው
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: እርስዎ በግሌ ፀባይዎ ሇአማራና ሇኦሮሞ ጥሊቻ አልት አይዯሌ? ምክንያቱም በፋዯራሌ ዯረጃ ታዝዤ በጉራፇረዲ ኦሮሞና አማራን
ጨርሼ ነው የመጣሁት ብሇውናሌ አይዯሌ?
[ጥያቄው በአቃቤ ህግ ተቃውሞ ቀርቦበታሌ። ምስክሩ ስሇብሄር የመሰከሩትም ነገር የሇም ከጭብጡ ጋርም አይገናኝም በሚሌ። ዲኞችም በአብሊጫ ዴምፅ
ጥያቄውን ቀይሮ አስተካክል ይጠይቅ ብሇው ወስነዋሌ። የሌዩነቱ ሃሳብ "ምስክሩ ሲመሰክሩ ብሄር ተኮር የሆነ ምስክርነት ሰጥተዋሌ። ስሇዚህ ፀብ ይኑረው
አይኑረው ሇማወቅ በተከሳሹ የቀረበው ጥያቄ መቅረብ ነበረበት" የሚሌ ነው።]
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: እሺ ጥያቄዬን አስተካክሊሇሁ። በግሌህ ይሄ መንግስት አሸባሪ እያሇ የሚከሳቸውን ትጠሊሇህ አይዯሌ?
ምስክር: ሰው ሰው ሆኖ በመፇጠሩ ማንንም አሌጠሊም
ዲኛ: ምስክር ጥያቄውን በስትክክሌ እያዲምጡ። ጥያቄው ሰው ትጠሊሇህ ሳይሆን በሽብር የሚከሰሱትን ትጠሊሇህ ወይ ነው
ምስክር: አሌጠሊም
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: ሊይብረሪ ውስጥ ስብሰባ ሲያዯርጉ ነበር ብሇዋሌ። ሃሊፉ መጥቶ ያናግረን ሲለም ነበር ብሇዋሌ። ሁከት እና ብጥብጥ ሇመፌጠር
ማሰብ እና ሃሊፉ ያናግረን ማሇት አንዴ ናቸው?
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ምስክር: አመፅ ሇማነሳሳት እና ዯም ሇማፊሰስ ነው አሊማችሁ
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: ስሇ ምግብ ጥራት ችግር አሇ ብል የሚያምን ሰው ሃሊፉ ቢያናግር ችግር አሇው?
ምስክር: ችግር የሇውም። እናንተ ግን የዞን ተጠሪን ሳታናግሩ የአስተዲዯር ሃሊፉ ያናግረን አሊችሁ።
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: ቃሉቲ ያለት ተፇርድቦት ነው አይዯሌ?
ምስክር: በጊዜ ቀጠሮ ነው ያሇሁት። ቃሉቲ ያሇሁት በጤና መታወክ ኬዝ ነው።
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: ተፇርድቦት ነው አይዯሌ?
ምስክር: ቀጠሮ ሊይ ነኝ።
ዲኛ: ቀጠሮ ማሇት ምን ዯረጃ ሊይ ነው?
ምስክር: ጥፊተኛ ተብያሇሁ
25ኛ ተከሳሽ ዯረጄ መርጋ: የእርስ በርስ ግጭት በማነሳሳት ነው አይዯሌ ጥፊተኛ የተባለት?
[ጥያቄው ከአቃቤ ህግ ከጉዲዩ ጋር ግንኙነት የሇውም በሚሌ ውዴቅ እንዱሆን መቃወሚያ ቀርቦበታሌ። ዲኞችም በአብሊጫ ዴምፅ ጥያቄው ውዴቅ እንዱሆን
ውሳኔ ሰጥተዋሌ። የሌዩነት ሃሳቡ "ምስክሩ ያሇበትን ሁኔታ እንዱናገር ተዯርጓሌ። ጥፊተኛ የተባሇው በምን ጉዲይ መሆኑ ከመዝገቡ ይረዲሌ። ሉጠየቅ ይገባ
ነበር።" የሚሌ ነው።]
ጠበቃ: ጥፊተኛ የተባለበት መዝገብ የሚታየው የትኛው ችልት ነው? የመዝገብ ስሙና ቁጥሩስ?
ምስክር: 19ኛ ችልት (ምስክሩ እየመሰከሩበት ያሇው ችልት) ፣ በእነ ፃዱቄ ዬራ መዝገብ፣ ቁጥሩ ...
ጠበቃ: ሊይብረሪው አካባቢ 60 ሰዎች አካባቢ ተሰብስበው ነበር ብሇዋሌ። ማረሚያ ቤት ሊይብረሪ ውስጥ ስብሰባ ማካሄዴ ይፇቀዲሌ እንዳ?
ምስክር: አይፇቀዴም
ጠበቃ: በመሰብሰባቸው ምክንያት ማረሚያ ቤቱ የወሰዯው እርምጃ አሇ?
ምስክር: ተገሌሇዋሌ
ጠበቃ: የማረሚያ ቤቱ ሃሊፉ ያናግረን፤ የዞን ተጠሪ አያናግረን ብሇዋሌ። ያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎች በዞን ተጠሪ የሚመሇሱ ናቸው?
ምስክር: እንዯ አሰራር ሇዞን ተጠሪ ተነግሮ ነው ሇተቋሙ ሃሊፉ የሚነገረው
30ኛ ተከሳሽ አብደሌጋፊር: እኔና አንተ እንተ እንተዋወቃሇን አይዯሌ?
ምስክር: አዎ። አንዴ ቤተክርስቲያን ነው የምናመሌከው። ኖርማሌ በሆነ መንገዴ እንገናኛሇን።
30ኛ ተከሳሽ አብደሌጋፊር: አይተኸኛሌ እኔ ሙስሉም ነኝ።
[ምስክሩ ቀና ብል ካየው በኋሊ ሉመሰክርበት ከመጣው ከላሊኛው ተከሳሽ ጋር እንዯተምታታበት ገሌፇሌ]
30ኛ ተከሳሽ አብደሌጋፊር: ስሇ ታሰርንበት ኬዝም እናወራሇን?
ምስክር: አዎ
30ኛ ተከሳሽ አብደሌጋፊር: አንተ የገባህበት በዘር ጭፌጨፊ መሆኑን ነግረኸኝ፤ ቀሊ ያለትን ሃበሾችን ማጥፊት እንፇሌጋሇን አሊሌከኝም?
ምስክር: አሊሌኩህም ወዯፉትም ቢሆን አሌሌህም
30ኛ ተከሳሽ አብደሌጋፊር: ወታዯር ነበርክ አይዯሌ?
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ምስክር: አዎ። የሃገር መከሊከያ ሰራዊት
በዴጋሜ ጥያቄ ምስክሩ ሇአቃቤ ህግ የሰጠው ምሊሽ
አቃቤ ህግ: እነ ዯረጄ ሲሰበሱ በነበረ ወቅት ያነሱት የነበረውን ሃሳብ መጠቀሚያ አዴርገው ሁከት ሇማስነሳት ፇሌገው ው ሲለ ምን ሇማሇት ፇሌገው ነው?
ምስክር: ጥራት የሇውም የሚለት ምግብ ሁሇት አመት ስንበሊው የነበረው ምግብ ነው። ምንም አዱስ ነገር የተከሰተ አሌነበረም። ተቃጥል ሇሞተው ሌጅም
ምክንያት ዯረጄ እና አብደሌጋፊር ናቸው።
የዲኞ ማጣሪያ ጥያቄ
ዲኛ: እርስዎ የሞት ምክንያት ማወቅ ይችሊለ?
ምስክር: በመሰረቱ በእሳት ነው የተቃጠሇው። ሇእሳቱ መነሳት ዯግሞ መንስኤ ዯረጄ እና አብደሌጋፊር ናቸው። ሌጁ ቤት ውስጥ ከነበረ ተቃጥሎሌ ማሇት ነው።
ዲኛ: ሲሞት አይተዋሌ
ምስክር: አይቻሇው
ዲኛ: እስቲ እንዳት ነው ያዩት
ምስክር: ቤቱ ሙለ ሇሙለ ሲቃጠሌ አይቻሇው። ሰዎች ጎትተው ሉያወጡት ሲለ አእምሮውን ያመው ስሇነበረ አሌወጣም ብል ወዯ ቤቱ ገብቷሌ። ቤቱ
ተቃጠሇ ማሇት እሱም ተቃጠሇ ማሇት ነው
ዲኛ: በእሳት ተቃጥል ሲሞት አይተዋሌ
ምስክር: በአይኔ አሊየሁም። በሪፖርት ሲነገር ነው የሰማሁት።
ዲኛ: ከዞን ሁሇት ተወረወረ ያለት ወረቀት ይዘቱ ምን አይነት ስሜት ነው ሚሰጠው?
ምስክር: በዞናችን ሁከት እና ብጥብጥ ሇማስነሳት የተዘጋጁ ሰዎች ሲያገኙት አጨበጨቡ " ሁከት እና ብጥብጥ እንጀምራሇን" የሚሌ ነው መሌእክቱ
 ምስክሩ ምስክርነቱት በመጨረሱ እንዱ መሇስ ተዯርጓሌ
 ቀሪ የአቃቤ ህግ ምስክሮችን ሇመስማትም ሇነገ ታህሳስ 27/2010 የተያዘው ቀጠሮ እንዯተጠበቀ መሆኑ ተነግሯሌ።

ታህሳስ 27/2010
 አቃቤ ህግ ምስክር እንዲሊመጣ፤ ቀጣይ ቀናት ምስክር ሇማሰማት አስቀዴሞ የተያዙ በመሆናቸው በቀጠይ ቀጠሮዎች ምስክሮቹን አቅርቦ እንዱያሰማ
ጥያቄ አቅርቧሌ።
 ተከሳሾች እና ጠበቆች አቃቤ ህግ በተሰጠው ጊዜ ተጠቅሞ ምስክር ማቅረብ እንዯነበረበት በመጥቀስ ተጨማሪ ቀጠሮ እንዲይሰጠው ጠይቀዋሌ።
 ዲኞችም እስከ ጥር 3 የተያዘው ቀጠሮ የአቃቤ ህግ ምስክሮችን ሇመስማት በመሆኑ፤ የተያዘው ቀጠሮ ሳይዯርስ ውሳኔ መስጠት እንዯማይችለ
በመግሇፅ አቃቤ ህግ በተያዘሇት ቀጠሮ አስፇሊጊውን ጥረት በማዴረግ ምስክሮቹን እንዱያቀርብ አሳስበዋሌ።

ታህሳስ 30/2010
 አቃቤ ህግ ምስክሮች እንዲሌቀረቡሇት እና ፖሉስ ምስክሮቹን ማግኘት እንዲሌቻሇ ግን ጥረት እያዯረገ በመሆኑ ተሇዋጭ ቀጠሮ እንዱሰጠው
በመጠየቁ ምንም ምስክር ሳይሰማ ተከሳሾቹ እንዱመሇሱ ተዯርጓሌ።
 ድ/ር ፌቅሩ ማሩ "ማርም ሲበዛ ይመራሌ። እዚህ ስመጣ በካቴና ታስሬ አዯጋ ቢዯርስ መውጣት በማሌችሌበት በሽቦ በታጠረ መኪና ነው
የምመጣው። ከብት እንኳን ማእረግ አሇው። አቃቤ ህግ ህሉና የሊቸውም። አንዳ ተቀጥሮሌኛሌና እየታሰሩ ይምጡሌኝ ነው የሚለት። ምስክሮቻቸው
የማይመጡ ከሆነ ይንገሩንና እዛው እንቀመጥ። በቃ መረረኝ 4ዓመት ከ8 ወር መረረኝ። የኔ በሽተኞች የሞቱት 20 ዯርሰዋሌ። ቤተሰብ የሚፇቀዴሌን
ከጠዋት 3 ሰአተ እስከ 6 ነው። እኛም እዚህ እየዋሌን ቤተሰቦቻችንም እየዋለ ነው። መቀየሪያ ሌብስ እንኳን የሇንም። በዚች ሌብስ ነው
ምንመሊሇሰው።"
 ዲኞች አቃቤ ህግ የሚሰጠውን ምሊሽ እየመዘገቡ መሆኑን፤ ፌርዴ ቤት ያዘዘው ፖሉስን ሆኖ እያሇ ፖሉስ ሇፌርዴ ቤት ምንም ምሊሽ እየሰጠ
አሇመሆኑን የተገነዘቡ መሆኑን፤ የተያዘውን ቀጠሮ ከመጠቅ ውጪ ላሊ አማራጭ እንዯላሇ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን በጉዲዩ ሊይ ብይን
እንዯሚሰጥበት ተናግረዋሌ።

ጥር 1/2010
 ዛሬም ምስክር አሌቀረበም። አቃቤ ህግ " ከፖሉሶች ጋር እየተነጋገርን ነው። ምስክሮች ጋርም በስሌክ እየዯወሌን ነው። ጥረት እያዯረግን ነው።
በቃጣይ ቀጠሮ ፖሉስ እንዱያቀርብ እንዱታዘዝሌን።" በማሇት ጥያቄ አቅርቧሌ።
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 ዲኞች "በእያንዲንደ ቀጠሮ ፖሉስ ምስክሮችን ያሊቀረበበትን ምክንያት እንዱያቀርብ ታዞ ነበር። ዛሬም እስከዛሬ ያሊቀረበቡበትን ምክንያት እንዱሁም
ዛሬም ያሊቀረቡበትን ምክንያት አሌገሇፀም። ይህ እና አቃቤ ህግ ምስክሩን በተሰጠው ቀጠሮ አሇማቅረቡ የሚጎዲው እሱን ነው። ጠበቆችም
እየተጉሊሊችሁ እንዯሆነ ይገባናሌ። ተከሳሾችም እንዱሁ። "
 31ኛ ተከሳሽ ጌታቸር " አቃቤህጎች ቀን በቀን የተሇያየ ሃሳብ ይዘው ይመጣለ። አቃቤ ህግ ቀን በቀን ይቀያየራሌ። ከመስከረም 20/2009 እስከ
ጥቅምት 14/2009 ባሇው ጊዜ የ159 ታራሚ ምርመራ ጨርሰው ነው የተመሇሱት። አሁን ከ5ት ወር በኋሊ ስንመሇስ አምስት ምስክር ነው ሉያሰሙ
የቻለት። አቃቤ ህግ የፇሇገው ረጅም ቀጠሮ ሰጥቶ ጊዜውን ማራዘም እና እኛን ማጉሊሊት ነው።"

ጥር 2/2010
 አቃቤ ህግ፡- "የቀረበ ምስክር የሇኝም"

 ተከሳሾች እና ጠበቆች፡- “ከስከዛሬው የተሇየ ሃሳብ የሇንም”
 ዲኞች፡- "ነገ የአቃቤ ህግን ምስክር ሇመስማት የተያዘው ቀጠሮ የመጨረሻው ቀን ነው። ነገ የሚመጣ ካሇ እናያሇን። ካሌመጣ ትእዛዝ እንሰጣሌን።

ጥር 3/2010
 አቃቤ ህግ፡- "ዛሬ የቀረበ ምስክር የሇኝም። ሁሇት ምስክሮቼ መጥሪያ ዯርሷቸው ያሌቀረቡ ናቸው ታስረው በተሇዋጭ ቀጠሮ እንዱቀርቡ
ይታዘዝሌኝ። አንዴ ምስክሬ መቀላ ነው የሚገኘው ስሇታመመ ሉቀርብሌኝ አሌቻሇም። ባጠቃሊይ 28 ምስክሮች ይቀሩኛሌ። የተቀሩት ምስክሮች
ያስመዘገቡት የሚገኙበትን ማረሚያ ቤት ስሇነበረ በሚፇቱበት ወቅት የሚኖሩበት አዴራሻ ማግኘት አስቸጋሪ ስሇሆነ ነው ፖሉስ ሉያገኛ ቸው
ያሌቻሇው። ስሇዚህ ተሇዋጭ ቀጠሮ ይሰጠን እና አፇሊሌገን እናቀርባሇን።"
 አቃቤ ህግ በቂ ጊዜ ተሰጥቶት እንዯነበረ እና በተሰጠው ረጅም ጊዜ ምስክሮቹን ማቅረብ ይችሌ እንዯነበረ እንዱሁም ታመውብኛሌ ያሊቸው አንዴ
ምስክር መታመማቸውን የሚገሌፅ ማስረጃ ባሇማቅረቡ፤ ምስክር የማሰማት መብቱ ታሌፍ በተሰሙ ምስክሮች ብይን እንዱሰራ ተከሳሾች እና
ጠበቆቻቸው ጠይቀዋሌ።
 ተከሳሾች አቃቤ ህጉን በመውቀስ በብስጭት የተሇያየ አስተያየት ሰጠተዋሌ፡፡
 ዲኞች በአቃቤ ህግ እና ተከሳሾች የተዯረገውን ክርክር መርምረው በነገው እሇት (በ4/5/2010) ብይን እንዯሚሰጡ ገሌፀዋሌ።

ጥር 4/2010
 18ኛ ተከሳሽ [አንጋው ተገኝ] "አሞኛሌ አሌወጣም" ብል ሲጠራ ሳይወጣ በመቅረቱ ወዯ ፌርዴ ቤት እንዲሌመጣ ሉታወቅ ችሎሌ።
 የ18ኛ ተከሳሽ መቅረት የብይኑን መነበብ ስሇማያግዯው በሚሌ ብይኑ ሇተቀሩት ተከሳሾች ተነቦሊቸዋሌ።
 አቃቤ ህግ ከግንቦት 14 እስከ 24/2009 ፣ ከነሃሴ 1 እስከ 12/ 2009 እንዱሁም ከታህሳስ 23 እስከ ጥር 3/2010 ረጃጅም ቀጠሮ እየተሰጠው
ምስክሮቹን እንዱያሰማ ተሇዋጭ ቀጠሮ እየተሰጠው እንዯነበር እንዱሁም ፤ በመጨረሻ በነበረው ቀጠሮም (ከታህሳስ 23 እስከ ጥር 3/2010) አቃቤ
ህግ ከተሰጠው 9 ቀን 4ቱን ቀን ብቻ በመጠቀሙ ፌርዴ ቤቱ ስራ ፇቶ አምስት ቀን የአቃቤ ህግ ምስክሮች ይቀርባለ ብል ሲጠብቅ እንዯነበረ ዲኞች
ተናግረዋሌ።
 ኢትዮጵያ በፇረመችው የአሇም አቀፌ ሰብአዊ መብት ዴንጋጌ አንቀፅ 14(3) ሊይ አንዴ ተከሳሽ አግባብ ባሌሆነ ሁኔታ ሳይዘገይ የመዲኘት መብት
እንዲሇው እንዯሚዯነግግ እና ኢትዮጵያም ይህ ዴንጋጌ የህገመንግስቱ አካሌ ማዴረጓን ፤ ስሇሆነም የወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 94 (ሇ) ሊይ ተሇዋጭ ቀጠሮ
የሚጠየቅበት አግባብ ገዯብ እንዲሇው ዲኞቹ የገሇፁ ሲሆን

1ኛ ፇርመው የቀሩት ሁሇት ምስክሮች በአቃቤ ህግም በፖሉስም ስህተት ባሇመሆኑ በቀጣይ ቀጠሮ ሇ24 ሰአት ታስረው እንዱቀርቡ
2ኛ ታመው ነው የቀሩት የተባለት አንዴ ምስክር የታመሙ ስሇመሆናቸው ማስረጃ ባሇመቅረቡ እንዱታሇፈ 3ኛ ቀሪ አዴራሻቸው ያሌተገኙ
ምስክሮች አቃቤ ህግ ሰፉ ጊዜ ተሰጥቶት እያሇ ሳያቀርባቸው የቀሩ በመሆኑ እና አዴራሻቸው የማይታወቅ በመሆኑ የተከሳሾቹን የተፊጠነ
ፌትህ የማግኘት ህገመንግስታዊ መብት ስሇሚጋፊ እንዱታሇፈ
4ኛ ታስረው እንዱቀርቡ የተባለትን የአቃቤ ህግ ምስክሮች ሇመስማት በማሇት ቀጠሮ ሇጥር 18/2010 ሰጥተዋሌ።
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